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MENSAGEM DA DIRETORIA
O ano 2015 foi de grandes mudanças e, principalmente, desaﬁos para a GASMIG, que
aumentou sua base de clientes em cerca de 131,09%, saltando de 1.824 para 4.215
unidades consumidoras. Para essa conquista, os trabalhos iniciados pela nova diretoria,
que assumiu logo no mês de janeiro, envolveram uma reestruturação da Companhia,
incluindo a redução dos custos operacionais, aﬁm de identiﬁcar as alterações necessárias
para reformular a gestão e alcançar melhores resultados. As mudanças contribuem para
objetivos de médio e longo prazos, como o alcance da meta estipulada para o ano de
2016, de atingir 19 mil clientes.
Com a equipe otimizada e mais dinâmica, o foco na maximização de resultados e
qualidade na prestação de serviços foi ainda mais aprimorado. Em 2015, a Companhia
assumiu de vez a sua atuação nos segmentos varejistas (residencial e comercial), com
participação em grandes eventos para promoção e disseminação dos benefícios do uso
do gás natural e a aproximação com seus públicos de interesse.

Contábeis, referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2015, juntamente com o
relatório dos Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal.

O mercado de cogeração, apontado como grande oportunidade de crescimento, não
deslanchou, com as vendas ao segmento oscilando próximo aos 2,5 milhões m³/dia.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Já o GNV tem seu mercado ancorado na parcela da frota de veículos adaptada ao uso do
gás natural, cuja maior atratividade está na economicidade obtida em percorrer grandes
distâncias diárias e na política de incentivos ﬁscais.

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”), e o Município de Belo
Horizonte – MBH (“MBH”). Por outorga de concessão pelo Estado de Minas Gerais,
é a distribuidora exclusiva de gás canalizado em todo o território mineiro, atendendo
aos segmentos: industrial, comercial, residencial, gás natural comprimido, automotivo
e termelétrico.

Assim, a junção da crise hídrica dos últimos anos com a retração da produção industrial
brasileira fez com que a maior parcela do gás natural distribuído no Brasil fosse destinada às termoelétricas e o mercado total atingisse 77,3 milhões m3/dia em 2015, com
redução de 1,1% em relação a 2014.

Gráf. 2 - Evolução do consumo e da extensão de redes de distribuição de gás
natural - Brasil - 2007 a 2015

O ano foi marcado pela soma de esforços entre GASMIG e seus parceiros, como, por
exemplo, a presença de um representante da Companhia no Centro de Operações da
Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH) para promover a gestão eﬁcaz dos serviços
prestados à população, por meio do controle integrado dos principais serviços do município. Foi em 2015 que ligamos os primeiros clientes residenciais no bairro Buritis na
região Oeste da capital mineira, e na Vila da Serra, na região Sul, áreas estratégicas no
desenvolvimento do projeto de expansão da rede de distribuição de gás natural canalizado de rua.
Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento social do Estado, patrocinamos o
Projeto Água Vida, do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), em parceria
com o Núcleo de Resolução de Conﬂitos Ambientais do Ministério Público de Minas
Gerais (NUCAM/MPMG), para levar água potável e esgotamento sanitário à zona rural
dos municípios de Arinos e Formoso, no noroeste mineiro.
Levar o gás natural para perto da população, desmistiﬁcando o uso do energético para
os mineiros foi outro passo importante da Companhia, que participou de eventos onde
pode oferecer a experimentação do seu produto. Foi o que aconteceu no Gastronomia
na Praça, quando bares e restaurantes de Belo Horizonte puderam cozinhar, ao ar livre,
usando o gás natural, e oferecer aos participantes deliciosas opções que alimentaram
corpo e alma, em plena Praça do Papa. O feito se repetiu no Expominas durante a SuperMinas 2015, a segunda maior e mais completa feira do setor supermercadista do país e a
número um dos setores da paniﬁcação e supermercados em conjunto, quando oferecemos
aos visitantes pizzas produzidas em um forno aquecido a gás natural.
A Frota Verde da GASMIG, desde que foi certiﬁcada, em 2013, vem recebendo seu
merecido reconhecimento. O projeto – que visa contribuir para a redução das emissões
diretas de CO2 em cerca de 20%, com a conversão de veículos a gasolina para veículos
bicombustíveis (GNV-Etanol) - foi vencedor do troféu Frotas e Fretes Verdes 2015, na
categoria Empresa com Sustentabilidade em Processos, e, durante o 8º Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável na Sustentar 2015, ﬁcou com a 2ª colocação do
Prêmio de Destaques de Iniciativa Sustentável.
Para coroar o ano das mudanças, a GASMIG obteve autorização para vender Gás Natural
Veicular (GNV) às empresas que possuem frotas, caminhões de coleta de lixo, ônibus,
micro-ônibus e veículos articulados para o transporte público, e, inclusive, para veículos
fora de estrada - que inclui empilhadeiras. A resolução nº 16, que permite à Companhia
mais essa forma de atuação foi publicada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais (SEDE) em 24 de setembro de 2015.
E para fechar 2015 com chave de ouro, a Companhia oﬁcializou uma parceria que leva
o gás natural a um dos principais pontos turísticos da capital mineira: o Mercado Central
de Belo Horizonte. Um termo de compromisso assinado em 22 de dezembro autorizou
a construção das redes internas de distribuição de gás natural para atender os estabelecimentos comerciais, levando mais praticidade, modernidade e segurança aos comerciantes
e ﬁeis clientes do tradicional ponto de encontro das Minas Gerais. A parceria contribui
para garantir a preservação de um patrimônio histórico-cultural do Estado.

DESTAQUES DE 2015
Entrada em funcionamento do primeiro cliente industrial para cogeração a gás instalado no Estado.
4.215 unidades consumidoras: um aumento de cerca de 131%.

Aumento de 80 km de rede de distribuição em operação.
Melhora de posição em relação ao ano anterior: 369ª posição, no Ranking “Valor
1000” - Maiores Empresas do Brasil.
Prêmio de 2º lugar na categoria Iniciativa Sustentável no 8º Fórum Internacional de
Desenvolvimento Sustentável - Sustentar 2015.
Troféu Frotas & Fretes Verdes 2015, na categoria Empresa com Sustentabilidade em
Processos, no IV Seminário Internacional Frotas & Fretes Verdes.

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

Fornecer soluções energéticas limpas e seguras por meio do gás natural, contribuindo
para o desenvolvimento de Minas Gerais, criando valor para clientes, colaboradores e
acionistas.

Mesmo diante do cenário adverso, as concessionárias de gás canalizado têm mantido
o ritmo de investimento. Segundo levantamento estatístico da Associação Brasileira
das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS), a malha de gasodutos de
distribuição fechou 2015 alcançando 30 mil quilômetros de extensão, representando
um crescimento de 9,9% em relação ao ano anterior. O número de consumidores de
gás natural no Brasil também teve alta (8%) e ultrapassou a marca de 2,8 milhões
de clientes.

VISÃO DE FUTURO DA GASMIG

FINANÇAS

MISSÃO DA GASMIG

Consolidar-se, até 2021, como uma das três maiores distribuidoras de gás natural do
País em rentabilidade, volume e número de clientes, prestando serviços com qualidade,
sustentabilidade e segurança.

INDÚSTRIA DE GÁS NO BRASIL
Até pouco tempo, o maior consumidor de gás natural em volume de vendas era o
segmento industrial, seguido do segmento de geração de eletricidade e do consumo
automotivo.

Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta da Companhia cresceu em 2015, principalmente, pelo maior
consumo das Térmicas. Outros impactos relevantes foram os reajustes de 3,98% na
margem, em fevereiro, pela variação do IGP/M em 12 meses, de acordo com a regra
tarifária vigente, e de 25,7% no preço do gás não térmico.

R$ mil
1.800.000

No entanto, pelo terceiro ano consecutivo, conforme se observa nos dados do Balanço
Energético Nacional, devido às condições hidrológicas desfavoráveis observadas ao
longo do período, houve redução da oferta de energia hidráulica, ante aumento do
consumo ﬁnal de eletricidade. E tal aumento de demanda foi suprido a partir da expansão
da geração térmica, especialmente das usinas a gás natural.

1.600.000

Vale frisar que os segmentos industrial e de geração de eletricidade possuem dinâmicas
diferentes. O consumo de gás natural para a geração de eletricidade se dá de forma
complementar à geração hídrica e, devido à sazonalidade do setor elétrico brasileiro,
apresentava anteriormente a 2012 grande variação da demanda. Com a perduração da
situação hidrológica desfavorável para a geração de energia elétrica, a dinâmica do
consumo termoelétrico mudou drasticamente a partir de meados de 2012, com as usinas
de geração de energia elétrica a gás natural sendo despachadas de forma contínua e praticamente sem interrupções pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Como
resultado, o segmento vem respondendo pelo crescimento do consumo de gás natural no
Brasil, saindo de uma média de consumo de aproximadamente 10 milhões m³/dia para
uma média acima dos 30 milhões m³/dia nos últimos dois anos.
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Receita Operacional Bruta por Segmento – 2015

A indústria de transformação, por outro lado, vive grave crise, com nível de produção
apresentando forte retração desde o ano de 2014 (-3,1% ante 2013), e intensiﬁcação
desse comportamento em 2015 (-8,3% comparado com 2014), segundo dados da
pesquisa da produção física industrial do IBGE (Pesquisa Industrial Mensal – Produção
Física- PIM-PF).

Gráf. 1 – Produção Física Industrial – Brasil e Minas Gerais

RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO
(R$/mil)
Receita Operacional Bruta................

2012

2013

2014

2015

1.314.193

1.514.267

1.659.619

1.669.911

Gás comprado para revenda ............

(860.155)

Dívida Bruta .......................................

289.353

(900.907) (1.042.532) (1.050.925)
339.693

381.307

368.398

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

125.353

236.993

203.728

213.414

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

97.391

157.176

141.088

117.070

Remuneração a acionistas ...............

40.810

128.618

118.946

53.685

Lucro Líquido por lote de
mil ações (reais) .................................

237,97

384,05

344,74

286,06

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

1.560.948

1.688.600

1.790.328

1.800.777

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

752.481

759.116

853.101

878.225

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

808.467

929.484

937.227

922.552

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO - ANO 2015
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

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física- PIM-PF – IBGE.
Acompanhando o fraco dinamismo da atividade industrial brasileira, o consumo de gás
natural pelo segmento industrial vem se apresentando praticamente estagnado, com a
média diária em torno de 28 milhões de metros cúbicos desde 2011. Essa estabilidade,
apesar de destoar do resultado da produção industrial, tem como resultado a manutenção
da participação do gás natural na matriz energética da indústria brasileira em 11%
desde 2010.

Resultado Operacional
O comportamento do Resultado Operacional, Lucro Líquido, LAJIDA e das margens
Líquida e de LAJIDA da GASMIG foram inﬂuenciados pela redução no consumo de gás
para o segmento não térmico. O Resultado Operacional, a margem Líquida e o Lucro
Líquido, também foram impactados pela reclassiﬁcação para o intangível, da variação
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monetária sobre o ativo ﬁnanceiro, a partir de 2015, com o advento da renovação, em
2014, do contrato de concessão até 2053.

Distribuição da riqueza gerada
A distribuição da riqueza gerada pela GASMIG entre os diversos segmentos da sociedade pode ser observada no quadro abaixo, mantendo-se o destaque para a parte retida
pelo governo, que corresponde a 39% do total em 2015.
DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA
R$ mil
Descrição

2012

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

36.741
80.815
23.465
40.810
56.581

%

2013

15 41.451
33 142.940
10 30.021
18 128.618
24 28.558

%

2014

11 45.548
38 141.817
10 27.917
33 118.946
8 22.142

%

2015

%

13 43.091
40 127.088
8 41.135
33 53.685
6 63.385

Os volumes de vendas para o segmento não termelétrico estão alicerçados no mercado
industrial de grandes volumes, que consumiu 94,41% do volume de gás comercializado
para o segmento, em 2015.
A utilização do gás natural pelas termelétricas manteve-se elevada como nos últimos dois
anos, com expansão de 6,96% em relação a 2014, contribuindo para mitigar a retração de
13,68% apresentada pelo segmento não termelétrico. Assim, o desempenho das vendas
da GASMIG, em 2015, foi reduzido em 7,66% em relação ao ano anterior.

13
39
13
16
19

Volumes de Vendas (m3/ano)

238.412 100 371.588 100 356.370 100 328.384 100

Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro
2012

2013

2014

2015

Receita Operacional Bruta (R$ mil) ............ 1.314.193 1.514.267 1.659.619 1.669.911
Patrimônio Líquido (R$ mil) ....................... 808.467 929.484 937.227 922.552
Extensão de Rede (km em operação) ..........
816
846
880
960

Geração de Caixa – LAJIDA

Rentabilidade (%)

A geração de caixa pelo conceito LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) apresentou uma margem de 16,0%, em relação à Receita Líquida
e, assim como o Resultado Operacional, foi inﬂuenciada pelo menor consumo dos
clientes.

Patrimônio Líquido ......................................
Margem Operacional....................................
Margem Líquida...........................................

12,05
11,79
9,33

16,91
18,06
13,06

15,05
14,65
10,69

12,69
11.13
8,79

0,84
1,51

1,25
1,73

0,84
0,84

0,47
0,82

48,21
74,36
1,9

44,96
68,50
3,1

47,65
91,02
2,4

48,77
95,20
2,3

Liquidez (Índice)
Liquidez Corrente ........................................
Liquidez Geral .............................................
Endividamento (%)
PC + PNC / Ativo Total................................
PC + PNC /Patrimônio Líquido ...................
Lajida/Serviço da dívida ..............................

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Em 31 de outubro de 2013, a Assembleia Geral Extraordinária - AGE, autorizou a
GASMIG a promover a emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em
ações, no valor de R$259.442 mil, a serem subscritas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), com
anuência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para emissão, na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2391, de 22 de maio de 1997.

Margem LAJIDA
2012
RECEITA LÍQUIDA (R$ Mil) ............
CMV (Gás Comprado) ........................

2013

2014

2015

1.043.594 1.203.048 1.319.874 1.332.550
82,4%
74,9%
79,0%
78,9%

Do valor total da emissão, até 2015, houve a liberação de R$123.860 mil, integralizados
para os projetos de investimento da GASMIG, conforme quadro a seguir:

3,3%

90.268
33.592

0,2%

0,1%

Total.........................................................................................................

123.860

1,2%
0,9%

1,1%
0,6%

15,4%

16,0%

5,6%

5,4%

5,6%

5,1%

Pessoal ...................................................

3,5%

3,4%

3,3%

Material .................................................

0,2%

0,2%

Serviços .................................................
Outros ....................................................

1,4%
0,5%

1,0%
0,8%

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

12,0%

19,7%

Lucro Líquido
O lucro líquido atingiu o valor de R$117.070 mil em 2015. A variação, conforme veriﬁcado no quadro abaixo, está inﬂuenciada pelos efeitos citados no Resultado Operacional e LAJIDA. Adicionalmente, o resultado foi impactado negativamente pelo maior
dispêndio com juros da dívida.

Lucro Líquido

Este montante corresponde a aproximadamente 48% do valor total contratado junto ao
BNDES para o ﬁnanciamento de uma carteira de projetos com desembolsos previstos até
2017. A liberação dos recursos pelo BNDES ocorre de acordo com as comprovações de
desembolsos dos projetos e está prevista para acontecer até 2018.
Em outubro de 2015, a GASMIG realizou a quinta emissão de debêntures simples,
não conversíveis em ações, 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, conforme alterada. A GASMIG emitiu debêntures no valor de R$100 milhões
para recomposição de caixa e apoio ao seu plano de investimentos, com vencimento em
outubro de 2018 e remuneração de 1,60% a.a. acima do CDI. A emissão foi bem sucedida, considerando o contexto da economia brasileira no ano, o que conﬁrma a receptividade que a empresa desfruta no mercado de capitais. A Companhia seguiu sua estratégia
de manter a qualidade de crédito em níveis que signiﬁquem baixo risco de crédito para
se beneﬁciar de custos ﬁnanceiros compatíveis com a rentabilidade do negócio.
Considerando a amortização de cerca de R$149 milhões durante o ano de 2015, a dívida
da GASMIG ao término do ano era de R$ 368.397 mil, comparada a R$381.307 mil ao
ﬁnal de 2014.

Principais Indexadores da Dívida

A gestão tributária da Companhia é pautada pelo cumprimento da legislação vigente. No
caminho da convergência para um padrão de contabilidade internacionalmente aceito, a
GASMIG segue os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações contábeis emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, fato que gerou mudanças na forma
de registro de alguns itens patrimoniais.
Em 2014, a GASMIG optou pela adoção antecipada da Lei Federal 12.973/2014, extinguindo o Regime Tributário de Transição – RTT e passando a cumprir novas regras
tributárias que foram incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro.
TRIBUTOS (R$ Mil)

2014

2015

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

38.428
13.888
23.445
107.981
200.806
142

22.650
8.636
22.495
103.620
203.324
155

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

384.690

360.880

A carteira de clientes atendidos pela GASMIG registrou 4.215 consumidores ao ﬁnal de
2015, representando uma expressiva expansão de 131,09% em relação ao ano anterior.
Esses clientes estão distribuídos em 35 municípios, sendo, a) 111 indústrias de grande e
médio porte; b) 218 pequenas indústrias e estabelecimentos comerciais e de serviços; c)
57 postos de revenda de Gás Natural Veicular (GNV); d) 2 empresas de distribuição de
Gás Natural Comprimido Industrial (GNCI); e) 2 empresas distribuidoras de Gás Natural
Comprimido Veicular (GNCV); f) 3 empresas do segmento de cogeração, geração e
climatização; g) 3.820 unidades residenciais; h) 2 usinas termelétricas.

Segmento Industrial
O mercado industrial da GASMIG está alicerçado no fornecimento às grandes empresas
ligadas aos ramos siderúrgico, metalúrgico e de mineração, bem como ao de papel e
celulose, estando concentrado na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e
municípios contíguos, no Vale do Aço, em Juiz de Fora e no Sul de Minas. Os vinte
maiores clientes da GASMIG foram atualmente responsáveis por 82,41% do consumo
do segmento industrial e por 77,80% do volume de gás comercializado para o segmento
não termelétrico em 2015.
Em 2015, as vendas para o segmento industrial totalizaram 884.317 mil metros cúbicos
de gás natural, equivalentes a uma média diária de consumo de 2.422,79 mil metros
cúbicos, representando uma retração de 14,97% em relação ao ano anterior. Tal desempenho foi motivado pela conjuntura econômica recessiva, agravada em meados do ano,
pela política de elevação de preços do gás adotada pela PETROBRAS, bem como pelo
desastre ambiental ocorrido no município de Mariana, afetando clientes do Vale do
Aço dependentes da utilização das águas do Rio Doce. Mesmo com as adversidades
do mercado, a GASMIG celebrou 2 novos contratos industriais, totalizando um volume
contratual de 390 mil metros cúbicos por mês, com expectativa de início de fornecimento
para o 1º semestre de 2016.

Panorama Tributário

O quadro abaixo apresenta a composição dos tributos pagos:

Evolução de Preços de Energéticos
(Gás Natural x Óleo Combustível A1)
(Período: 2010-2015)

Os recursos decorrentes desta emissão destinam-se ao ﬁnanciamento de uma carteira de
projetos, em conformidade com o Plano de Investimento da Companhia para o período
2013-2017.

Liberação de recursos R$ mil
2014 ..........................................................................................................
2015 ..........................................................................................................

PMSO ...................................................

A perda da competitividade do gás natural frente aos energéticos concorrentes como
gás liquefeito de petróleo (GLP) e óleo combustível ocorrida nos últimos anos – devido
à distorção no mercado de combustíveis provocada pela política de administração dos
preços dos derivados de petróleo, parcialmente amenizada a partir de janeiro de 2014
– foi incrementada pela política de elevação de preços do gás adotada pelo supridor
PETROBRAS em 2015, conforme mostrado no gráﬁco a seguir.

A composição da dívida da GASMIG é reﬂexo das fontes de recursos à disposição
da Companhia, bem como de sua intenção de evitar a exposição da dívida à moeda
estrangeira.

DESEMPENHO COMERCIAL DA GASMIG
Em 2015, a GASMIG comercializou um total de 1.414.464 mil metros cúbicos de
gás natural – sendo 477.832 mil metros cúbicos de gás natural para as termelétricas e
936.632 mil metros cúbicos de gás natural para os demais segmentos – o que representou
um faturamento anual de R$1.669.911 mil.

Apesar da conjugação de fatores adversos que afetaram o segmento industrial em
2015, observados mais fortemente nas empresas do ramo siderúrgico e metalúrgico,
a GASMIG manteve o incentivo a consumos adicionais aos volumes já contratados,
mediante condições comerciais mais atrativas. Essa estratégia possibilitou uma comercialização de um total de 97.619 mil metros cúbicos de Gás Especial para sete clientes
industriais de grande porte, para clientes do ramo de cimento e cal, bem como para
clientes do segmento de GNC- I. Tal volume comercializado de Gás Especial contribuiu
para a redução dos compromissos e penalidades previstos no contrato de fornecimento
de gás mantido com a PETROBRAS, tendo ocorrido devido à ﬁdelização de clientes que
possuem maior versatilidade de utilização de energéticos, destacando-se a utilização do
gás para geração termelétrica em dois clientes do ramo siderúrgico.

Segmento de Cogeração
O ano de 2015 foi marcado pela consolidação do fornecimento de gás natural aos
clientes do segmento de geração e cogeração. Esses clientes consumiram 10.009 mil
metros cúbicos de gás natural registrando um aumento expressivo em relação ao ano
anterior. Tal aumento se deveu ao pleno funcionamento da primeira planta de cogeração
a gás de grande porte instalada em indústria no Estado, bem como da unidade de geração
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de energia elétrica em horário de ponta e emergência (backup) instalada no setor hospitalar. Nova unidade de geração de emergência foi concluída em 2015, devendo iniciar
seu funcionamento em 2016.
No segundo semestre de 2015, a GASMIG participou de eventos e realizou palestras
sobre o segmento de geração, cogeração e climatização a gás natural, aﬁm de divulgar as
alternativas tecnológicas deste segmento.
O realinhamento de preços do diesel ocorrido em 2015, resultou em ganho de competitividade do gás natural para geração de energia elétrica em horário de ponta e, assim,
a procura por este meio de geração elevou-se a partir do 2º semestre do ano passado.
Espera-se, em 2016, um desenvolvimento deste setor, principalmente entre os clientes
potenciais que estão no mercado cativo de energia e que se enquadram em tarifas horo-sazonais.

Segmento Automotivo – GNV
Em 2015 a GASMIG distribuiu 33.745 mil metros cúbicos de Gás Natural Veicular GNV, equivalentes a uma média diária de consumo de 92,4 mil metros cúbicos, representando uma retração de 6,75% em relação ao volume do ano anterior.
Os reajustes no custo do gás natural praticados pela PETROBRAS, assim como a
elevação do custo da energia elétrica, utilizada no processo de compressão do gás, foram
os principais responsáveis pelo aumento do preço de venda do metro cúbico de GNV
nos postos distribuidores.
Adicionalmente, a perda de competitividade do GNV frente ao etanol e à gasolina no
Estado de Minas Gerais, decorrente da redução na alíquota de ICMS do etanol, que
passou de 19% para 14% no início de 2015, com impacto direto no preço do etanol e
indireto na gasolina, já que este último tem, atualmente, cerca de 27% de etanol em sua
composição.

Para o segmento de GNC Industrial, foram fornecidos 13.849 mil metros cúbicos em
2015 (redução de 29,41% em relação ao ano anterior), equivalentes a uma média de
consumo de 37.943 metros cúbicos por dia, já contabilizados no volume do segmento
industrial (tabela a seguir). Apesar de terem ocorridos reajustes do preço do GLP, principal combustível substituído pelo GNC Industrial, a competitividade desse segmento
foi particularmente impactada pela política de elevação de preços do gás natural adotada
pela PETROBRAS em 2015, bem como pela elevação do custo da energia elétrica utilizada no processo de compressão.

GASMIG – Evolução da Segmentação do Mercado
Volume vendido (mil m³)
2011
2012
990.927 1.000.100

2013
2014
998.256 1.039.975

2015
884.317

Industrial(1) .............................
Uso Geral e Pequeno
9.198
9.025
7.439
8.450
8.184
Comércio ................................
Residencial .............................
–
–
63
266
377
40.783
41.643
38.810
36.187
33.745
Automotivo(2) .........................
Cogeração e Geração .............
–
–
–
181
10.009
936.632
Total Mercado Não Térmico .. 1.040.908 1.050.768 1.044.568 1.085.059
Termelétrico ...........................
24.360
272.323
443.292
446.756
477.832
Total Geral ............................ 1.065.268 1.323.091 1.487.860 1.531.815 1.414.464
(1)
(2)

Segmento Industrial, GNL e GNC destinado a indústrias
Segmento automotivo e GNC destinado a Postos

Estrutura de Mercado em 2015 (%)

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, temos como destaque a continuação do
Projeto Anel Sul para atendimento ao mercado urbano. Foram concluídas as obras de
construção e montagem da Linha Lateral Santo Agostinho – Betânia, que consiste em
um anel de aço de diâmetro de 6”polegadas e duas derivações em aço de diâmetros
de 4” polegadas (Linha Lateral Buritis) e 6” polegadas (Linha Lateral Belvedere), com
extensão total de 17,5 km, dos quais aproximadamente 4,5 km foram construídos em
2015. O Anel Sul interliga as redes Linha Lateral Nova Suíça - Santo Agostinho à Linha
Lateral Betânia, garantindo redundância de fornecimento e possibilitando a expansão da
distribuição de gás natural nos bairros do seu entorno.
Foram ﬁnalizadas as obras de construção da malha de adensamento em Polietileno de
Alta Densidade (PEAD) do Projeto Anel Sul – PEAD 70 km, com a construção da
RDGN em bolsões dos bairros de Lourdes, Vila da Serra, São Pedro, Sion, Cruzeiro,
Buritis e Funcionários. Foram construídos no total 77,1 km de rede, sendo 35,6 km
no ano de 2015, contemplando a instalação total de 1748 válvulas para atendimento a
futuros clientes residenciais e comerciais.
Ainda na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram realizadas obras de saturação
de rede ligando novos clientes em Belo Horizonte, Ibirité, Santa Luzia, Contagem e
Betim. Foi concluída a construção de aproximadamente 1,9 km de rede para atendimento
ao mercado comercial/industrial na RMBH.
Foi iniciada, em 2015, a construção da rede de atendimento ao cliente Multitécnica, em
Sete Lagoas, com a construção de aproximadamente 5,7 km de rede, e previsão de ﬁnalização das obras em 2016. Conforme convênio ﬁrmado entre a GASMIG e a Prefeitura
Municipal de Contagem, no ano de 2015, foi concluído o remanejamento do gasoduto
Linha Tronco Regap – Magnesita, no trecho de interferência com as obras de construção
da Trincheira do Itaú, na Av. Babita Camargos em Contagem.
Na Região da Mantiqueira, foram construídos aproximadamente 800 metros de rede para
atendimento a clientes residenciais e comerciais no município de Juiz de Fora.

De modo a minimizar estes impactos negativos no volume de vendas de GNV, a
GASMIG tem reforçado suas ações para captação de frotas e táxis, destacando as vantagens proporcionadas pelo GNV, tais como redução de custos e de emissões atmosféricas, a melhoria da qualidade do ar, o aumento de autonomia do veículo, a evolução
tecnológica das conversões, dentre outras. Para tanto, a GASMIG participou de vários
eventos em 2015, tais como Feira da Indústria e Comércio de Barbacena - FEICOB, 27ª
Exposição Industrial, Comercial e de Prestação de Serviços de Ipatinga – EXPO USIPA
e Feira Táxi (Belo Horizonte), com a exposição de um veículo com Kit GNV de 5ª
Geração (injeção eletrônica de gás natural).

Na Região do Sul de Minas, foi dada continuidade à construção e montagem da RDGN
na área central da cidade de Poços de Caldas, permitindo a ligação de clientes comerciais
e residenciais, com aproximadamente 2,7 km de rede construídos no ano de 2015.
Na Região do Vale do Aço, foi concluída a obra de remanejamento do gasoduto Linha
Tronco Polo Vale do Aço, no trecho sob a rodovia BR383, no município de São Braz do
Suaçuí, conforme convênio ﬁrmado entre GASMIG e DER-MG.
Durante o ano de 2015, foram investidos R$1.653 mil na elaboração de projetos executivos que compõem a carteira de projetos da Companhia, assegurando a realização dos
futuros investimentos. Foram realizados os projetos executivos para a expansão residencial nas cidades de Poços de Caldas e Ipatinga, bem como os projetos de clientes
diversos nas regiões atendidas pela Companhia. Ao longo do ano foram elaborados
projetos executivos que totalizam aproximadamente 100 km de extensão.

Como destaque do segmento de GNV em 2015, a GASMIG recebeu dois prêmios pelo
desenvolvimento de projetos voltados para Sustentabilidade, tendo como tema a utilização do GNV em frotas: 2º lugar na categoria Iniciativa Sustentável no 8º Fórum Internacional de Desenvolvimento Sustentável - Sustentar 2015, e o Troféu Frotas & Fretes
Verdes 2015, na categoria Empresa com Sustentabilidade em Processos, no IV Seminário
Internacional Frotas & Fretes Verdes, em novembro de 2015, no Rio de Janeiro.

Segmento de Uso Geral

EVOLUÇÃO DA GESTÃO

O segmento de Uso Geral está distribuído em todas as regiões do Estado atendidas pela
GASMIG, sendo formado, predominantemente, por pequenas indústrias e estabelecimentos comerciais que consomem de 3 a 25 mil metros cúbicos por mês.
As vendas anuais para o segmento totalizaram 7.801 mil metros cúbicos de gás natural
(queda de 4,55% em relação a 2014), equivalentes a uma média diária de consumo do
segmento de 21.372 mil metros cúbicos. A retração econômica impactou, principalmente,
os setores de construção, clubes e academias, têxtil e farmacêutico. Os demais setores
econômicos atendidos por este segmento apresentaram relativa estabilidade.
Trata-se de um segmento no qual a GASMIG tem grande potencial de crescimento,
considerando-se o universo de clientes que podem ser captados com a expansão das
redes nas áreas urbanas e distritos industriais, e cujo atendimento é fundamental para
atenuação das oscilações de consumo do mercado industrial, visto que, mesmo com a
queda do ritmo da atividade econômica de forma geral, o setor em seu conjunto oscilou
pouco e vários clientes até mesmo elevaram seu consumo, compensando, em parte, as
perdas do segmento. Nesse sentido a GASMIG celebrou 9 novos contratos para este
segmento, sendo que 7 desses novos clientes iniciaram sua operação em 2015, com uma
expectativa de atingirem um volume adicional de 97 mil metros cúbicos por mês.

Segmento de Pequenos Clientes Não Residenciais
No segmento de Clientes Não Residenciais urbanos, a GASMIG tem clientes em
operação nos municípios de Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Juiz de Fora, Poços
de Caldas (Sul de Minas) e Ipatinga (Vale do Aço). Em 2015, com a continuidade da
expansão da rede de distribuição para atendimento ao mercado urbano, o segmento
consumiu 382 mil metros cúbicos, equivalentes a uma média diária de 1.048 metros
cúbicos de gás natural, representando um crescimento de 38,06% em relação a 2014.

Segmento Residencial
O segmento Residencial da GASMIG possui clientes residenciais ligados nos municípios
de Belo Horizonte, Nova Lima e Poços de Caldas, e conquistou 3.820 unidades consumidoras no ﬁnal de 2015. Nesse ano, o segmento Residencial consumiu 377 mil metros
cúbicos, equivalentes a uma média diária de consumo de 1.033 metros cúbicos de gás
natural, representando um expressivo aumento de 41,73% em relação ao ano anterior.
Em 2015 foram captadas 4.537 UDA – Unidade Domiciliar Autônoma, sendo 2.596
UDA de Novas Construções, com destaque para 1.736 UDA no município de Contagem.
A quantidade total de clientes residenciais já captados pela Gasmig totaliza 8.981 UDA,
das quais 3.488 UDA correspondem a Novas Construções em ediﬁcação.
Tendo o segmento de varejo como o maior vetor de crescimento, a Companhia contratou
empresas para execução de serviços de auxílio à captação de clientes tanto do segmento
Residencial como do segmento de Pequenos Clientes Não Residenciais. A execução dos
serviços foi dividida em dois lotes na região metropolitana de Belo Horizonte e outro em
Poços de Caldas, sendo que o início dos serviços se dará em 2016.

Segmento Termelétrico
A GASMIG fornece gás natural a duas Usinas Termelétricas que são despachadas pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS: a UTE Aureliano Chaves (município
de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte) e a UTE Juiz de Fora. As usinas
operaram regularmente em 2015, destacando-se a UTE Aureliano Chaves.
A utilização do gás natural pelas termelétricas manteve-se elevada como nos últimos
dois anos, com consumo de 477.832 mil metros cúbicos de gás natural, equivalentes a
uma média diária de 1.309,13 mil metros cúbicos. Os consumos médios diários foram de
903,23 mil metros cúbicos para a UTE Aureliano Chaves – crescimento de 15,78% em
relação a 2014 – e de 405,90 mil metros cúbicos para a UTE Juiz de Fora – redução de
8,58% em relação ao ano anterior.

Gás Natural Comprimido – GNC
As vendas para o segmento de GNC totalizaram 14.201 mil metros cúbicos de gás
natural no ano (redução de 29,20% em relação a 2014). Desse montante, foram fornecidos 352 mil metros cúbicos para o segmento de GNC Automotivo, já englobados nas
vendas para o segmento automotivo – GNV (tabela a seguir).

POLITICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E TARIFAS
O preço de aquisição para o mercado não-térmico é estabelecido no contrato de longo
prazo celebrado com a PETROBRAS, o Contrato de Suprimento Adicional (CSA), e
eventualmente em aquisições de gás nos leilões promovidos pela PETROBRAS, relativas ao Contrato de Curto Prazo cuja vigência se encerrou no dia 30 de setembro de
2015, sem renovação.
De modo geral, a preciﬁcação do gás natural considera uma parcela variável e uma
parcela ﬁxa. A parcela variável é reajustada conforme uma cesta de óleos cotada no
mercado internacional e as variações cambiais da moeda norte americana. A parcela ﬁxa
é reajustada anualmente pela variação do IGP-M.
Desde 2011, a Petrobras vinha concedendo descontos na preciﬁcação do gás vigente no
Contrato de Suprimento Adicional. A partir de junho de 2015, a Petrobras divulgou a
redução gradativa do desconto praticado. Assim, a partir de novembro de 2015, o preço
em vigor é o deﬁnido no contrato - sem descontos. Devido a esse cenário, no acumulado
do ano de 2015, o preço médio de aquisição para o mercado não térmico repassado para
as tarifas teve um reajuste próximo a 25,7%.
Em relação ao contrato de Curto Prazo, a PETROBRAS não realizou leilões eletrônicos
em 2015.
Em 2015, o elevado funcionamento das térmicas a gás natural inviabilizou o fornecimento ao “Mercado Secundário”. Os 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.
As tarifas do gás natural praticadas pela Companhia para os diversos segmentos do
mercado mineiro são reguladas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE e são compostas pelo preço médio de aquisição do gás natural adicionado do custo de distribuição e impostos aplicáveis. O preço médio de aquisição é o
componente mais representativo na formação das tarifas e suas alterações são repassadas
trimestralmente ao mercado. O custo de distribuição é atualizado anualmente, no mês de
fevereiro, pelo IGP-M divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Em fevereiro de
2015, o reajuste do custo de distribuição foi de 3,98%.
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.
Outro fato relevante é a renegociação do Contrato de Suprimento Adicional (CSA), entre
Gasmig e Petrobras que se estendeu durante todo o ano de 2015. A expectativa é que, a
partir de 2016, a quantidade diária contratual seja alterada para adequação à realidade
do mercado de gás natural mineiro. Como parte da negociação, e considerando que em
junho de 2015, a PETROBRAS divulgou seu novo Plano de Negócios e anunciou que
suspenderia as obras de implantação da UFN-V, o contrato de serviço de distribuição
de gás natural, celebrado com a GASMIG, para atendimento à Unidade de Fertilizantes
Nitrogenados (UFN-V) - fábrica de amônia a ser instalada no município de Uberaba, no
Triângulo Mineiro deverá ser resolvido.

A GASMIG revisou sua Estratégia e, como consequência, renovou sua Missão para
“fornecer soluções energéticas limpas e seguras por meio do gás natural, contribuindo
para o desenvolvimento de Minas Gerais, criando valor para clientes, colaboradores e
acionistas”.
Com isso, a Companhia reformulou sua Visão para “consolidar-se, até 2021, como uma
das três maiores distribuidoras de gás natural do País em rentabilidade, volume e número
de clientes, prestando serviços com qualidade, sustentabilidade e segurança”.
A empresa reestruturou seu Mapa Estratégico para alçar voos mais altos, de forma a
atingir patamares superiores aos padrões vigentes na Companhia anteriormente. Assim,
foi feito um esforço de todas as áreas da Companhia, para que a empresa desse o salto
necessário em alguns de seus indicadores de desempenho, tendo um crescimento recorde,
principalmente, no município de Belo Horizonte, no segmento residencial e comercial
urbano.
Para realizar a Gestão Estratégica, a GASMIG utiliza um sistema web, disponibilizado
na intranet, com total transparência no monitoramento dos indicadores de desempenho,
desenvolvidos segundo a metodologia do “Balanced Scorecard” (BSC). Esse sistema é
atualizado mensalmente e monitorado pela Diretoria Executiva que promove a divulgação a todos os empregados da Companhia.
Para obter o engajamento de todos e o atendimento aos objetivos estratégicos, o Plano
de Indicadores e Metas manteve a Companhia na busca permanente pelo resultado, tendo
alcançado 92% do resultado corporativo esperado para 2015.

Gestão de Pessoas
Com o objetivo de alcançar os resultados planejados e melhorar o desempenho nas diferentes áreas de atuação, a GASMIG investe na capacitação e integração de seus proﬁssionais. Em 2015, a Gasmig teve como indicador de performance com 100% de aproveitamento, a promoção de treinamentos internos, por meio dos quais, todas as gerências
da casa compartilharam seus conhecimentos com os colaboradores da empresa. Ao todo,
foram 211 pessoas treinadas e certiﬁcadas. Esta iniciativa promoveu a integração entre
as áreas e a multiplicação do conhecimento gerado pelos proﬁssionais da Companhia.
Além dos treinamentos internos, a Companhia continuou investindo na capacitação das
equipes, promovendo a participação de seus proﬁssionais em cursos, palestras, seminários e congressos ao longo do ano, resultando em uma média de 84,15 horas de capacitação por colaborador.
Merece destaque o investimento para formação de soldadores em PEAD (polietileno
de alta densidade) que contou com a participação de 27 proﬁssionais do corpo técnico
da empresa, numa iniciativa inédita em Minas Gerais para garantir maior agilidade,
qualidade e segurança na distribuição de gás natural aos segmentos residencial e
comercial.
Alguns indicadores da GASMIG no ano:
Total de Colaboradores ....................................................

219

Homens/Mulheres ............................................................

174/45

Total de horas de capacitação...........................................

17.756 (84,15 x 211 = 17.756)

Investimento em capacitação anual (R$) .........................

545.581

EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Em 2015, a GASMIG deu início à revisão de sua política de gestão do patrimônio
humano e realizou o mapeamento do perﬁl proﬁssional do quadro de gestores da Companhia, com vistas a ampliar o desenvolvimento destes proﬁssionais para a permanente
melhoria de suas competências de gestão e para a obtenção dos resultados a serem alcançados nos próximos anos.

Em 2015, a GASMIG investiu na expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural
(RDGN) no Estado de Minas Gerais, o montante de R$ 42.888 mil, com a construção de
51,4 km de extensão de gasodutos na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH),
Mantiqueira, Sul de Minas e Vale do Aço.

Atenta à segurança do trabalho, a GASMIG duplicou, em 2015, as inspeções de segurança e meio ambiente nas obras de expansão e de manutenção da Companhia quando
comparadas ao ano anterior, e atingiu, em 08 de outubro de 2015, seu recorde de 912
dias sem acidentes de trabalho com seus colaboradores.
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Para promover melhor qualidade de vida e saúde de seus colaboradores e dependentes,
a GASMIG conta com os Programas de Promoção à Saúde e Prevenção de Doenças em
parceria com a CEMIG SAÚDE, em destaque:
Programa

Objetivo

Proﬁssionais envolvidos

Casal
Grávido

Orientar os futuros pais para que a
chegada do bebê seja um momento
tranquilo e seguro.

Pediatra, ﬁsioterapeuta,
nutricionista, enfermeira e
ginecologista

Oﬁcina da
memória

Convívio e prática de exercícios para
melhorar a concentração, atenção e
memória para aposentados e pensionistas

Psicólogos

Atenção ao
Diabético

Orientações sobre a doença,
complicações, prevenção e alimentação

Nutricionista, clínico geral,
endocrinologista e enfermeira

Peso em
Equilíbrio

Tratamento da obesidade com orientação
e estímulo a adoção de estilo de vida
saudável

Orientadora dos
Vigilantes do Peso

Novos Ares

Programa para a cessação do tabagismo

Médico e psicóloga

Se Liga!

Orientações sobre como se relacionar
com ﬁlhos adolescentes

Hebiatra e ginecologista

Geração Luz Atenção à gestante e ao recém nascido
no primeiro mês de vida

Enfermeiras

Gestão da Rede de Gasodutos
Sistematicamente, a GASMIG analisa o desempenho de suas redes de gasoduto utilizando software especializado para simulação dinâmica da Rede de Distribuição de Gás
Natural - RDGN - Synergee Gas - para subsidiar as decisões de venda e/ou investimento. Conta com um comitê interno, Comitê de Avaliação de Capacidade Instalada
de Gasodutos e Suprimento de Gás – CACIG. Ao longo do ano de 2015, a GASMIG
realizou estudos para instalação de usinas termelétricas de acionamento rápido nas redes
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e do Sul de Minas.
A GASMIG participou do Workshop Internacional de Medição e Automação, promovido
pela ABEGAS, em agosto de 2015, e apresentou um trabalho relacionado a implantação
dos Computadores de Vazão TotalFlow, demonstrando as diﬁculdades enfrentadas, soluções e lições aprendidas na utilização desses Computadores de Vazão na Companhia.
Foi concluída, em 2015, a migração do faturamento de todos os clientes da GASMIG
para o sistema de gestão SAP CCS trazendo funcionalidades que aumentaram a conﬁabilidade, a rastreabilidade e a consistência dos dados de medição para faturamento da
Companhia. Também foi realizado um estudo para adequação dos medidores de gás às
faixas de vazões de consumo dos grandes clientes, melhorando os processos de medição
visando maior conﬁabilidade no faturamento dos clientes.
A validação e a transmissão, em tempo real, das leituras dos medidores de gás para o
SAP CCS foi implementada através da carga automática das leituras do Real Time Information Portal (RTIP) e da utilização dos coletores de leitura, melhorando o desempenho
de prazo e de assertividade do faturamento.
Buscando aperfeiçoar o monitoramento e a supervisão do fornecimento de gás para o
segmento urbano, a GASMIG implantou monitoramentos remotos em pontos estratégicos da Rede de Distribuição de Gás Natural que possibilita o reconhecimento de falhas
de fornecimento, garantindo intervenções em curto espaço de tempo e, assim, aumentando a eﬁciência da distribuição de Gás Natural. Ainda nesta linha, a GASMIG iniciou
o teste de uma solução de monitoramento remoto em estações subterrâneas, através de
DataLogger, que possibilita o reconhecimento de falhas nas Estações de Regulagem de
Pressão enterradas.
Visando preservar a integridade da RDGN foram realizadas 53 (cinquenta e três) horas
de palestras e treinamentos para clientes, órgãos de defesa social e prefeituras, incluindo
2 (duas) palestras sobre o tema “Gás Natural - Energia com Segurança” nas prefeituras
de Jacutinga, 4 (quatro) palestras sobre este mesmo tema para clientes da Companhia e
apresentação do Plano de Atendimento a Emergências (PAE) para a Defesa Civil Estadual, com a proposição de ações mútuas de atendimento. Também, em 2015, foi feita
uma parceria com o 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, através
da qual está sendo ministrada, mensalmente, uma disciplina sobre emergências com o
gás natural no programa de treinamento interno da tropa.
A GASMIG participou do Fórum Incêndio Alemoa: Prevenção e Preparação em Minas
Gerais promovido pelo CREA-MG, em conjunto com o Corpo de Bombeiros; e do
seminário de Emergência Ambiental promovido pela SEMAD – Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Além disso, a Companhia participou
das reuniões mensais do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) de Betim/Ibirité e promoveu a
capacitação anual das equipes de campo da Companhia que atuam em emergências, de
acordo com o PAE.

Tecnologia da Informação
Alinhada aos objetivos estratégicos da GASMIG, foram implantadas soluções na arquitetura tecnológica de sistemas de informação e governança para o negócio, automação,
serviços e infraestrutura de rede e telecomunicações, além da deﬁnição e execução de
diversos procedimentos e boas práticas de mercado.
Para suportar o crescimento da base de clientes da GASMIG, a plataforma SAP IS-U
CCS passou a controlar também o cadastro dos clientes potenciais que eram mantidos
de forma descentralizada. Foram realizadas evoluções nessa plataforma como a automatização de ordens de leitura; importação de leituras do sistema SCADA; evolução
do Coletor de Leitura; relatórios para acompanhamento das leituras; implantação do
processo de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD).
O sistema ERP SAP ECC foi aprimorado com o detalhamento da Escrituração Contábil
Digital (ECD) a partir das faturas dos clientes. A solução de Nota Fiscal Eletrônica
(GRC-NFE) foi atualizada para aderência às novas regras. Foi implantado a Escrituração
Contábil e Fiscal (ECF). A solução de recursos humanos (HCM) passou por evoluções
para disponibilizar a entrega do Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD)
relacionado aos registros contábeis e folha de pagamento e da Declaração de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), além de preparar a implantação do eSocial,
prevista para 2016.
O módulo para gestão e controle de orçamento, SAP BCS – Budget Control System,
foi implantado no ﬁnal de dezembro, permitindo melhorias no controle dos gastos com
despesas alinhadas ao orçamento aprovado.
Além da plataforma SAP, foi implantada uma nova versão do software de gestão de
documentos, o SGDOC, que cuida da tramitação dos documentos dentro da companhia
e o Sistema de Controle e Acompanhamento de Compras. O SGDOC e o Compras
procuram agilizar e dar transparência aos processos internos da Companhia que antes
tinham controles descentralizados.

Está concluído o desenvolvimento da primeira fase do Portal de Serviços que permitirá aos clientes da Gasmig consultar faturas e emitir a segunda via de suas faturas.
A disponibilização para os clientes ocorrerá após a fase de homologação, a partir de 2016.
Na área de Automação, foi implantado o sistema de geoprocessamento com a ferramenta Altius GISWeb com o cadastro da rede de distribuição de gás gaseiﬁcada e da rede
em construção. Esta ação permitiu a uniﬁcação das bases de dados georreferenciadas,
visualização em dispositivos móveis como tablets e smartphones, controle de status
de válvulas em mapas facilitando a tomada de decisão em caso de emergências. Para
suporte ao crescimento dos clientes residenciais foram elaborados estudos de mercado
urbano, baseados na tecnologia implantada, com mapas de calor, destacando as regiões
com maior potencial de consumo.
Foi também disponibilizado no site da Gasmig, www.gasmig.com.br, consulta ao traçado
da rede de gás, permitindo ao público consultar se a rede de gás está disponível no local
desejado.
Para o monitoramento da rede, o software SCADA iFIX foi atualizado para a versão
mais recente permitindo melhorar a redundância do serviço disponibilizado 24x7 para
o Centro de Operação do Sistema (COS). As funcionalidades de gestão de alarmes,
monitoramento do ponto de orvalho remotamente e dados de grandes clientes foram
atualizadas e adaptadas ao cenário atual da Companhia, permitindo parametrização e
conﬁguração de equipamentos remotamente. O gasoduto virtual implantado na cidade
de Governador Valadares foi equipado com câmeras e sensores de presença na base de
descompressão de GNC – Gás Natural Comprimido integrado ao sistema supervisório
SCADA iFIX proporcionando maior controle da rede pelo COS.
Ainda na área de Automação, foi implantado o software que permite ao COS veriﬁcar a
localização dos veículos das equipes de serviço de campo, permitindo veriﬁcar e atuar
em caso de emergências para localizar o veículo mais próximo para atendimento.
Em mobilidade, foi desenvolvido e implantado o aplicativo para tablet de serviço de
campo, integrado ao módulo SAP PM – Plant Maintenance, para gestão das ordens de
serviço, com medição do tempo de deslocamento ida/volta e tempo na execução do
serviço automaticamente, eliminando a impressão das ordens e tempo dos técnicos para
lançamento de horas na execução de atividades posteriormente a execução das atividades.

DESEMPENHO SOCIAL
Em 2015, a GASMIG manteve seu posicionamento de reforço da missão institucional e
da Política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS). O objetivo principal é conciliar o desenvolvimento econômico e o respeito ao meio ambiente, de forma integrada
aos interesses das comunidades e contribuir diretamente para a melhoria da qualidade
de vida de toda a sociedade e não somente em minimizar os impactos de suas atividades. Para isso, a Companhia direciona 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 SMS.
Anualmente, parte de seu Imposto de Renda é destinado a projetos culturais, esportivos
e de saúde aprovados por legislações federais de incentivo ﬁscal e a instituições sociais
registradas nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, por
meio do Fundo da Infância e da Adolescência (FIA). A Companhia também destina parte
do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido, de acordo com
a Lei Estadual de Incentivo à Cultura e ao Esporte, para investir nas manifestações culturais e projetos esportivos do nosso Estado.
A Companhia 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 e ao esporte, realizados nos municípios por onde passa a sua rede
de distribuição. Em 2015, com base no lucro da Companhia, foi possível investir mais
de R$1,6 milhão nessas iniciativas, beneﬁciando a população dos municípios de Belo
Horizonte, Coronel Fabriciano, Antônio Dias, São Brás do Suaçuí, Tiradentes, Ibirité,
Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Poços de Caldas, Ouro Branco/Itatiaia, Ouro Preto, João
Monlevade, Contagem, Itabirito, Itaguara e Bela Vista de Minas, dentre outros municípios abrangidos pela Companhia.
Lei Federal de Incentivo à Cultura.................................................................

R$ 571.640

Fundo da Infância e Adolescência .................................................................

R$ 142.500

Incentivo Federal ao Esporte .........................................................................

R$ 142.910

Incentivo Federal à Assistência Oncológica ..................................................

R$ 142.910

Incentivo Federal à Pessoa com Deﬁciência ..................................................
Lei Estadual de Incentivo à Cultura ...............................................................

R$ 50.000
R$ 200.000

A atuação social da GASMIG não se resume a investimentos ﬁnanceiros. A empresa se
preocupa em direcionar as iniciativas socioculturais patrocinadas para as comunidades
que estão sob sua área de atuação geográﬁca, prestando informação e levando orientações, na Região Metropolitana de BH, no Sul de Minas, na Zona da Mata e Mantiqueira,
Campo das Vertentes, Vale do Rio Doce e Vale do Aço.

Promoção do Gás Natural e fortalecimento da imagem da GASMIG
Os investimentos da Companhia em promoção e publicidade, em 2015, continuaram
segmentados em ações de marketing direto, geração de mídia espontânea e campanhas
massivas.
Durante os meses de março e abril, aconteceu a aferição de cerca de 9 mil taxímetros da
Região Metropolitana de Belo Horizonte e a GASMIG manteve um balcão de informações no Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG) para
esclarecimento de dúvidas e disseminação de informações quanto ao uso do Gás Natural
Veicular (GNV). A ocasião favoreceu o contato direto com o principal público usuário
de GNV. Dando continuidade às ações voltadas a esse mesmo segmento, em agosto,
pela quinta vez consecutiva, a Companhia marcou presença na Feira Táxi 2015, um dos
principais eventos da categoria em todo país, que reuniu cerca de 4 mil condutores. A 10ª
edição do encontro foi uma oportunidade de estreitar relacionamento em toda a cadeia
do GNV, incluindo concessionárias e prestadores de serviço do segmento. O estande da
distribuidora expôs um dos veículos da sua Frota Verde, demonstrando aos visitantes o
seu baixo nível de emissões de poluentes.
Outros importantes eventos, que contribuíram para a promoção do relacionamento da
Companhia com seus diferentes públicos e disseminação de informações quanto ao uso
do GNV, foram a 3ª Feira da Indústria e Comércio de Barbacena (Feicob) e a 27ª Expo
Usipa, em Ipatinga, nos meses de março e julho, respectivamente, onde o veículo da
Companhia, movido a GNV e etanol, também foi exposto.
O patrocínio ao mais tradicional festival gastronômico do estado, o Comida di Buteco,
entre os meses de abril e maio, foi uma das ações de marketing direto concentrada nos
estabelecimentos participantes. O evento, que tem atuação direta nos bairros onde a
GASMIG atua em Belo Horizonte, contribuiu signiﬁcativamente para a disseminação

quanto aos benefícios do gás natural no mercado urbano.
A GASMIG ainda patrocinou dois grandes eventos no mês de outubro, em Belo Horizonte, voltados para o segmento varejista (residencial e comercial), o Gastronomia na
Praça, que possibilitou a experimentação do gás natural durante o evento na produção
de alimentos na Praça do Papa, e a SuperMinas 2015, oportunidade de aproximação da
Companhia aos supermercadistas e paniﬁcadores de toda Minas Gerais.
Em 2015, a Companhia participou do 10º Fórum Industrial de Produtividade, Energia
e Negócios (FIPEN), um evento voltado para seus clientes industriais, que promove
o intercâmbio entre empresas do setor e propicia um espaço para a concretização de
negócios.
Para manter a população informada quanto à expansão da rede de gás natural na região
Centro-Sul da capital mineira, a GASMIG realizou ações de face a face, com estande
para disseminação de informações na praça Ney Werneck, no bairro Belvedere, e sessão
de cinema no Parque Aggeo Pio Sobrinho, no bairro Buritis. As oportunidades contribuíram para que as equipes comerciais da Companhia esclarecessem dúvidas da sociedade
quanto ao uso do gás natural e disseminassem os benefícios do energético. Anúncios em
jornal de grande circulação se somaram aos esforços da equipe de vendas para apresentar
aos belorizontinos essa alternativa energética, mais moderna, segura e limpa.
Em busca do desenvolvimento social do Estado, a GASMIG patrocinou o Projeto Água
Vida, do Serviço Voluntário de Assistência Social (Servas), em parceria com o Núcleo
de Resolução de Conﬂitos Ambientais do Ministério Público de Minas Gerais (NUCAM/
MPMG), para levar água potável e esgotamento sanitário à zona rural dos municípios de
Arinos e Formoso, no noroeste mineiro. A iniciativa, contemplou 58 domicílios rurais,
com a construção de cisternas e coberturas para captação de água das chuvas, além de
módulos sanitários (banheiros) interligados a um equipamento que possibilita o reaproveitamento de detritos para gerar gás e adubo (biodigestores).

Meio Ambiente
Dando continuidade à implantação da distribuição residencial em Belo Horizonte foi
requerida a Licença de Operação para os 700 metros de gasodutos de aço, que interliga o
anel que alimenta a Malha de Distribuição de Gás Natural (MDGN) nos bairros Funcionários, São Pedro, Carmo, Sion, além do trecho Betânia, Buritis até Belvedere. Essa
MDGN dará mais conﬁabilidade à distribuição de Gás Natural nos bairros da Regional
Sul de Belo Horizonte e de Nova Lima, abrangendo uma região com grande concentração de prédios e clientes comerciais.
A GASMIG obteve as Autorizações Ambientais de Funcionamento (AAFs) da Linha
Lateral Canaã-Barreiro (Sete Lagoas), do remanejamento do viaduto São Francisco
(Belo Horizonte) e da atividade de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, tendo
em vista seu planejamento de expansão das RDGNs. Para continuidade da operação de
suas redes a GASMIG obteve novas AAFs para a rede de distribuição em Pouso Alegre
(Linha Lateral Distrito de Pouso Alegre) e formalizou no órgão ambiental a solicitação
de revalidações para as Licenças de Operação da RDGN Sul de Minas 1.ª Etapa e da
RDGN Região Central de Minas Gerais.
Durante o processo de revalidação das Licenças de Operação dos empreendimentos
RDGN Sul de Minas 1.ª Etapa serão integradas todas as Licenças Operacionais em uma
única, por Ponto de Entrega, otimizando o processo de atendimento às condicionantes da
respectiva Licença, custos e prazos de análises processuais.
Dentro do programa de Gerenciamento Ambiental a GASMIG realizou o acompanhamento das obras de implantação das MDGNs e o atendimento às condicionantes das
Licenças de Instalação e de Operação, objetivando garantir as condições ambientais de
implantação e a continuidade do licenciamento ambiental de fornecimento de gás natural
aos seus clientes.
Foi obtida da Prefeitura de Nova Lima a dispensa do licenciamento ambiental da Malha
de Distribuição de Gás Natural (MDGN), nesse município, facilitando assim a expansão
de gasodutos em PEAD naquele município.
Com base na Instrução Normativa nº 001/2015 do Instituto de Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN), foi obtida a dispensa de estudo arqueológico para a
Malha de Distribuição de Gás Natural em Belo Horizonte (segmentos residencial e
comercial).

ASPECTOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2015, o capital social da Companhia era de R$665.430 mil para
um Patrimônio Líquido de R$922.552 mil. As ações em que se divide o capital social da
GASMIG encerraram o ano com um valor patrimonial de R$2,25 cada.
O lucro à disposição dos acionistas, no valor de R$116.116 mil, é composto do lucro
líquido do exercício, no montante de R$117.070 mil, deduzido da constituição da
Reserva Legal, no montante de R$5.853 mil, e acrescido da realização de parcela da
Reserva de Lucros a realizar, no montante de R$4.899 mil.
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 03 de
dezembro de 2015, declarou Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$53.685 mil,
relativos ao exercício de 2015. Na ocasião, ﬁcou deﬁnido que o modo de distribuição dos
Juros sobre o Capital Próprio ﬁcará a cargo da Assembleia Geral Ordinária da GASMIG,
a realizar-se até 30 de abril de 2016. Têm direito aos Juros sobre o Capital Próprio todos
os acionistas inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas na data da deliberação
do Conselho de Administração.
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$62.431 mil, o qual deverá ser mantido no Patrimônio Líquido da GASMIG.
Considerando os Juros sobre o Capital Próprio, o valor a ser distribuído aos acionistas
atingirá uma participação de 46,23% do lucro à disposição dos acionistas.

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.
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BALANÇOS PATRIMONIAIS

LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ..............................................................................................................
Títulos e valores mobiliários ................................................................................................................
Contas a receber de clientes .................................................................................................................
Estoques - materiais para manutenção .................................................................................................
Impostos a recuperar ............................................................................................................................
Gás pago e não retirado - take or pay ..................................................................................................
Outros ativos ........................................................................................................................................

31/12/2015

4
5
7

NÃO CIRCULANTE
Outros investimentos............................................................................................................................
Títulos e valores mobiliários ................................................................................................................
Impostos a recuperar ...........................................................................................................................
Depósito vinculado a litígios e incentivos ﬁscais ................................................................................
Gás pago e não retirado - take or pay ..................................................................................................
Intangíveis ...........................................................................................................................................

33.746
45.717
87.708
4.960
21.027
4.272
2.402

124.110
107.817
81.370
5.356
22.083
28.428
1.077

(199.832)

370.241

8
16

TOTAL DOS ATIVOS CIRCULANTES ...........................................................................................

6
5
8
15b
16
11

TOTAL DOS ATIVOS NÃO CIRCULANTES .................................................................................
TOTAL DOS ATIVOS .........................................................................................................................

31/12/2014

24.651
1.012
38.714
58.232
401.876
1.076.460

22.058
1.810
36.787
52.242
236.618
1.070.572

1.600.945

1.420.087

1.800.777

1.790.328

Nota
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 .................................................................................................................................
TOTAL DOS PASSIVOS CIRCULANTES.......................................................................................

31/12/2015

12
13
14
9a

91.884
244.550
18.503
3.158
10.066
47.504
8.333
579
424.577

150.189
165.450
19.989
14.148
10.216
36.616
43.198
417
440.223

12
15a
9b
16

276.514
56.596
31.986
88.552
453.648
878.225

231.118
50.530
36.535
94.695
412.878
853.101

17a
17b

665.430
257.122
922.552
1.800.777

665.430
271.797
937.227
1.790.328

17c
16

NÃO CIRCULANTE
Debêntures ...........................................................................................................................................
Provisões para riscos ............................................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ................................................................................
Gás pago e não retirado - take or pay ..................................................................................................
TOTAL DOS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES .............................................................................
TOTAL DOS PASSIVOS .....................................................................................................................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social ........................................................................................................................................
Reservas de lucros ...............................................................................................................................
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............................................................................................
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E DOS PASSIVOS ............................................................

31/12/2014

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÔES DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil ações)
Nota
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS....................................................................................................
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS .............................................................................................
LUCRO BRUTO ..................................................................................................................................
Receita de construção de infraestrutura – ICPC 01 .............................................................................
Custos de construção de infraestrutura – ICPC 01 ..............................................................................
LUCRO BRUTO APÓS A CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA (ICPC 01).......................
Despesas de vendas, administrativas e gerais ......................................................................................
Honorários dos administradores...........................................................................................................
Participação nos resultados ..................................................................................................................
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL..........................................................................................................
Receitas ﬁnanceiras ..............................................................................................................................
Despesas ﬁnanceiras ............................................................................................................................
Resultado ﬁnanceiro ............................................................................................................................
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL..............................
Imposto de renda e contribuição social ................................................................................................
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ...............................................................................................
LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES (BÁSICO E DILUÍDO) - R$ ............................................
QUANTIDADE DE AÇÕES NOS EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015....................................................

18
20
19
19
20
22

21
21

9c

31/12/2015

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2014

1.332.550
(1.120.478)
212.072
61.999
(61.999)

1.319.874
(1.097.565)
222.309
54.031
(54.031)

212.072
(37.938)
(2.998)
(4.330)

222.309
(44.217)
(2.512)
(5.391)

166.806
19.491
(37.941)
(18.450)

170.189
53.754
(30.537)
23.217

148.356
(31.286)
117.070
286,06
409.255

193.406
(52.318)
141.088
344,74
409.255

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÔES DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

Notas
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 ..
Crédito de dividendos referentes à 2013 AGO de 30/04/2014 .........................................
Aumento de Capital Social - incorporação
de reservas - AGE de 07/08/2014 ....................
Lucro líquido do exercício .................................
Lucro abrangente do exercício ...........................
Resultado abrangente do exercício ....................
Destinação do lucro proposta à AGO:
Constituição de reserva legal .............................
Juros sobre capital próprio (R$0,10 por ação) ...
Constituição de reserva de lucros a realizar .......
Dividendos adicionais propostos
(R$ 0,22 por ação)............................................
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 ..
Crédito de dividendos referentes à 2014 AGO de 29/04/2015 .........................................
Lucro líquido do exercício .................................
Lucro abrangente do exercício ...........................
Resultado abrangente do exercício ....................

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO .............................................................................................................
Outros resultados abrangentes ...........................................................................................................................

31/12/2015
117.070
–

31/12/2014
141.088
–

Destinação do lucro proposta à AGO:
Constituição de reserva legal .............................
Juros sobre capital próprio (R$0,13 por ação) ...
Constituição de reserva de lucros a realizar .......
Constituição de reserva de retenção de lucros ...

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO ...........................................................................

117.070

141.088

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 ..

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

31/12/2015

31/12/2014

117.070

141.088

35.835
(4.549)
8
–
46.558
36.039
–
(18.226)
–
212.735

44.136
8.182
400
758
29.616
36.163
(24.063)
(20.094)
4.528
220.714
(227)
17.058
(4.655)
83.317

79.101
1.143
(150)
(41.008)
162
(103.707)
(42.749)
(51.407)
9.551

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários ...................................................................................................................
No intangível ...........................................................................................................................................
Caixa líquido proveniente (aplicado) das atividades de investimentos ..............................................

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

643.780

21.650

264.054

–

929.484

–

–

(92.459)

–

(92.459)

17c

21.650
–
–
–

17c
17c
17c

–
–
–

–
–
–

17c
17c
17c
17c
17c

(21.650)
–
–
–

Lucros
Acumulados

–
–
–
–

Total

–
141.088
–
141.088

–
141.088
–
141.088

7.054
–
15.088

(7.054)
(40.886)
(15.088)

–
(40.886)
–

(78.060)

–

–

78.060

665.430

–

271.797

–
–
–
–

–
–
–
–

(78.060)
–
–
–

–
117.070
–
117.070

(78.060)
117.070
–
117.070

–
–
–
–

–
–
–
–

5.853
–
(4.899)
62.431

(5.853)
(53.685)
4.899
(62.431)

–
(53.685)
–
–

665.430

–

–

257.122

–

–
937.227

922.552

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

(6.346)
8.681
(9.509)
(141.102)

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa...........................................................................

Reservas de
Lucros

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)

(Aumento) Redução dos ativos:
Contas a receber ....................................................................................................................................
Impostos a recuperar .............................................................................................................................
Outros ativos .........................................................................................................................................
Gás pago e não retirado ........................................................................................................................
Aumento (Redução) dos passivos:
Fornecedores .........................................................................................................................................
Tributos e contribuições sociais ............................................................................................................
Salários e encargos ................................................................................................................................
Gás pago e não retirado ........................................................................................................................
Outras obrigações ..................................................................................................................................
Caixa proveniente das operações ...........................................................................................................
Encargos ﬁnanceiros pagos ...................................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social pagos.......................................................................................
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais .......................................................................

Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio ..........................................................................
Amortização de ﬁnanciamentos obtidos .................................................................................................
Financiamentos obtidos...........................................................................................................................
Caixa líquido aplicado nas atividades de ﬁnanciamento .....................................................................
Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa.............................................................
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício .............................................................................................................................
No ﬁm do exercício .................................................................................................................................

Reservas de
Capital

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
(Valores expressos em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício ......................................................................................................................
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social correntes .................................................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..................................................................................
Provisão para créditos de liquidação duvidosa .....................................................................................
Recuperação de gás pago e não retirado ...............................................................................................
Amortização do intangível ....................................................................................................................
Juros sobre ﬁnanciamentos, empréstimos e debêntures ........................................................................
Atualização ﬁnanceira ...........................................................................................................................
Receita ﬁnanceira de aplicações............................................................................................................
Outras provisões ....................................................................................................................................

17a
17c

Capital
Social

Receitas
Fornecimento de gás ................................................................................................
Outras receitas e despesas ........................................................................................
(-) 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 ........................................................................................................
Custos de construção ................................................................................................
Valor adicionado bruto ..............................................................................................

2015

2014

1.669.911
(378)
(3.198)
(4.724)
(8)
61.999
1.723.602

1.659.619
774
(3.101)
(4.412)
(400)
54.031
1.706.511

(1.285.141)
(1.830)
(15.035)
(4.146)
(61.999)
(1.368.151)
355.451

(1.285.408)
(2.065)
(14.764)
(18.011)
(54.031)
(1.374.279)
332.232

Retenções
Amortização do intangível .......................................................................................

(46.558)

(29.616)

40.457
8.499
196
(30.866)
(6.065)
328.428
(35.821)
(54.286)
238.321

Valor adicionado líquido............................................................................................

308.893

302.616

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas ﬁnanceiras ..................................................................................................
Valor adicionado a distribuir ....................................................................................

19.491
328.384

53.754
356.370

Distribuição do valor adicionado
Empregados................................................................................................................
Remuneração direta ..................................................................................................
Benefícios.................................................................................................................
FGTS ........................................................................................................................

37.059
4.650
1.382

11
2
–

40.060
4.235
1.253

11
1
–

81.123
(52.794)
28.329

(57.774)
(59.355)
(117.129)

Impostos, taxas e contribuições
Federais ....................................................................................................................
Estaduais ..................................................................................................................
Municipais ................................................................................................................

70.889
56.044
155

22
17
–

88.358
53.317
142

25
15
–

(112.840)
(49.876)
34.472
(128.244)
(90.364)

(92.459)
(50.279)
91.150
(51.588)
69.604

Remuneração de capital de terceiros
Juros e multas ...........................................................................................................
Aluguéis ...................................................................................................................
Outros .......................................................................................................................

36.039
3.618
1.478

11
2
–

24.664
3.253
–

7
1
–

124.110
33.746

54.506
124.110

(90.364)

69.604

53.685
–
63.385
328.384

16
–
19
100

40.886
78.060
22.142
356.370

12
22
6
100

Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio .......................................................................................
Dividendos adicionais a serem propostos ................................................................
Lucros retidos ...........................................................................................................

%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

%

6 de 12

Sociedade Anônima
de Capital Fechado
CNPJ nº 22.261.473/0001-85
Belo Horizonte - MG
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (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”) 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 obteve 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. Em 26 de
dezembro de 2014, foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão e o
prazo da concessão foi prorrogado até 10 de janeiro de 2053.
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. Por meio do segundo aditivo, o poder
concedente estabeleceu que extinta a concessão, todos os ativos de infraestrutura vinculados à concessão serão revertidos ao poder concedente, que indenizará a concessionária,
à vista e em dinheiro, pela parcela não depreciada dos ativos efetivamente utilizados na
prestação do serviço objeto desta concessão, corrigidos pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M), publicado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que
venha a substituí-lo.
A Companhia conta com 224 empregados (225 em 2014), sendo 102 alocados no processo de distribuição e 122 em comercialização e administração. (Informação não auditada
pelos auditores independentes).
Em 31 de dezembro de 2015, o passivo circulante da GASMIG excedeu o seu ativo
circulante em R$224.746. Esse excesso foi decorrente, principalmente, da provisão
para pagamento ao fornecedor de gás, pelo compromisso de retirada anual, no valor de
R$171.408. A Administração da Companhia monitora seu fluxo de caixa e, nesse sentido, avalia medidas visando a adequação de sua atual situação patrimonial aos patamares
considerados adequados para fazer face às suas necessidades, dentre as quais destacamos
negociações com o fornecedor de gás para o prolongamento do prazo de pagamento,
revisão da curva de retirada mínima de gás e captações no mercado.

1.2. Contratos de compra para fornecimento ao mercado
Para distribuição aos vários segmentos de mercado, a Companhia possui com o fornecedor PETROBRAS o Contrato de Suprimento Adicional (CSA), celebrado em 15 de
dezembro de 2004, com vigência até 2030 e quantidade de gás crescente que chega a
5.000 m³/dia em 2018. Em 2015, a quantidade contratada estabelecida no CSA foi de
4.020 mil m³/dia (3.620 mil m³/dia em 2014) (informação não examinada pelos auditores
independentes).
O Contrato Convencional, firmado em 6 de julho de 1994 para o fornecimento ao mercado não termelétrico, foi distratado no final de 2013. O saldo restante de quantidade de
gás pago (take or pay) deste contrato foi recuperado durante o ano de 2014.

1.3. Contratos exclusivos com Usinas Termelétricas
Para o mercado termelétrico, a Companhia manteve os contratos de fornecimento de gás
celebrados 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 de 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 de Minas e
Energia.
Os contratos de fornecimento de gás com a UTEJF e UTE Ibiritermo são denominados
contratos “espelho”, ou “back to back”, nos quais os volumes contratados e as condições estabelecidas entre a supridora (PETROBRAS) e a distribuidora (GASMIG) são
reproduzidas nos contratos entre a distribuidora e as UTEs. Esse mecanismo contratual, denominado “Infração Conexa”, permite à Companhia mitigar os seus riscos de
crédito em decorrência do eventual descumprimento de contrato por uma das outras
partes. Entretanto, cabe à distribuidora a obrigação de entregar o produto e manter
pleno funcionamento dos gasodutos de distribuição, riscos do negócio imputados à
concessionária.
Esses contratos foram renegociados e suprimidas as cláusulas que estabeleciam os compromissos mínimos de retiradas, a partir de 01 de janeiro de 2014.

1.4. Contratos de vendas para o mercado não térmico
A GASMIG celebra contratos de fornecimento de gás com seus clientes, observando a
seguinte classificação:
 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 - SEME.
 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 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 ao perfil de consumo e às
características específicas dos processos.
 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.
 Segmento Automotivo - GNV: Tarifa específica para fins automotivos, fixa e sujeita à substituição tributária para o ICMS.
 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.
 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.
 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.
 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.

1.5. Contrato com a Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-V)
A GASMIG celebrou contrato para o serviço de distribuição de gás natural com a PETROBRAS para atendimento à Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-V) - fábrica
de amônia a ser instalada no município de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Durante o
exercício de 2015, verificou-se a inviabilidade momentânea de cumprimento do contrato
e as partes encontram-se em negociação para proceder o distrato amigável, sem penalidade para ambas as partes. A conclusão da negociação está prevista para o primeiro
trimestre de 2016.

2. BASE DE PREPARAÇÃO
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis 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 contábeis, apesar de não ser requerida pela
legislação societária, já que a referida demonstração somente é obrigatória para companhias de capital aberto.
As demonstrações contábeis foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 17 de março de 2016.

2.2. Base de mensuração
As demonstrações contábeis 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 contábeis 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.

2.4. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas CPC exige que a
Administração faça julgamentos, estimativas com determinadas 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 utilizadas 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.
As informações de premissas e estimativas possuem graus de incertezas que podem resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro e 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 diferidos
 Nota 11 - Ativo de Concessão - Ativo Intangível e Ativo Financeiro
 Nota 15 – Provisões para riscos
 Nota 23 - Planos de benefícios a empregados
 Nota 24 - Instrumentos financeiros.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis descritas a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos
os exercícios apresentados nessas demonstrações contábeis.

a. Apuração do resultado
As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.
Reconhecimento de receita
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 podem ser estimados
de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos,
e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado 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 receitas são reconhecidas.
Receitas e custos de construção
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.
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, são reconhecidos na proporção dos gastos recuperáveis, uma vez que não é possível estimar confiavelmente a conclusão da transação e não há reconhecimento de
qualquer lucro.
A GASMIG não tem a construção de gasodutos como atividade fim. 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. A construção se apresenta para a GASMIG
integralmente como um custo de colocação de ativos à disposição para distribuição de
gás natural. Desta maneira, a Companhia não reconhece margem no registro de suas
receitas de construção, sendo estas iguais aos seus custos de construção.

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, quando aplicáveis. 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 na 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 na categoria de ativos
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado.
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.
Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado compreendem
instrumentos patrimoniais que de outra forma seriam classificados como disponíveis
para venda.
Caixa e equivalentes de caixa
Abrangem os saldos de caixa e investimentos financeiros com liquidez imediata com
a instituição emitente, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no
valor caso sejam resgatadas em até 90 dias após a data da aplicação, e são utilizados
na gestão das obrigações de curto prazo.
Títulos e valores mobiliários e outros investimentos
Operações financeiras contratadas em instituições financeiras nacionais a preços e
condições de mercado, com carência para resgate acima de 30 dias, sob pena de incidência de IOF, sendo remuneradas por taxas vinculadas ao CDI. Também são registradas as Letras Financeiras do Tesouro adquiridas como garantia parcial da operação de
emissão de debêntures da Companhia. A valorização dos títulos é contabilizada com
base no valor justo e registrada no resultado.
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, 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, geralmente com títulos vencidos a mais de 180 dias, 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 extintas.
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 possui os seguintes passivos financeiros não derivativos: debêntures,
fornecedores e outras contas a pagar.
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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 no Estatuto Social da Companhia, são reconhecidos como passivo na data das demonstrações contábeis.
iv. Lucro por Ação
O Lucro por ação é calculado com base no número de ações da Companhia em cada
um dos períodos dividido pelo lucro líquido dos períodos. Adicionalmente, a Companhia não possui instrumentos dilutivos, motivo pelo qual o Lucro Diluído é igual
ao Lucro básico.

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 - materiais 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 - Contratos de Concessão e do OCPC 05
- Contratos de Concessão. Em decorrência do prazo do Contrato de Concessão vigente
ser superior ao prazo de vida útil nos exercícios 2015 e 2014, não existem valores
classificados como ativos financeiros nesses exercícios.
 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 do 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 desenvolvidos e construídos 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 circulantes e não circulantes
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 intangíveis de vida útil definida têm o seu valor recuperável testado 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 evidências que justificassem a necessidade de reduções significativas no valor recuperável dos ativos não financeiros em
31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2014.

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
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 apresentadas como redutoras do ativo intangível. São classificadas
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 Obrigações especiais - participações financeiras 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, à taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações contábeis 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 contábeis.
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 diferidos 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
estejam disponíveis.
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. Este 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 contábeis 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 método atuarial adotado para a avaliação dos passivos e custos dos benefícios dos
planos previdenciários B - Misto e do plano de saúde ProSaúde 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.
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.

l. Demonstração do valor adicionado (DVA)
Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e
sua distribuição durante determinado período e é apresentada pela Companhia como
parte de suas demonstrações contábeis.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que
servem de base de preparação das demonstrações contábeis e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte
apresenta a riqueza criada pela Companhia, representada pelas receitas (receita bruta
das vendas, incluindo os tributos incidentes sobre a mesma, as outras receitas e os
efeitos da provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de
terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros,
incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos das perdas e recuperação de valores ativos, e a depreciação e amortização) e o valor adicionado recebido de terceiros (resultado da equivalência patrimonial, receitas financeiras e outras

receitas). A segunda parte da DVA apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal,
impostos, taxas e contribuições, remuneração de capitais de terceiros e remuneração
de capitais próprios.

m. Adoção de IFRS novas e revisadas
No exercício corrente, a Companhia analisou as novas normas e as normas revisadas
emitidas pelo IASB e pelo CPC, que entram obrigatoriamente em vigor para períodos
contábeis iniciados em 1º de janeiro de 2015. De acordo com a análise da administração, não houve alteração na forma de mensuração, reconhecimento ou divulgação
proveniente de alterações nas normas a seguir:
 IAS 19 “Benefícios a Empregados”
 IFRS 2 “Pagamento Baseado em Ações”
 IFRS 3 “Combinação de Negócios”
 IFRS 8 “Segmentos Operacionais”
 IFRS 13 “Mensuração de Valor Justo”
 IAS 16 “Ativo Imobilizado”
 IAS 24 “Divulgações de Partes Relacionadas”
 IAS 38 “Ativos Intangíveis”
 IFRS 1 “Adoção Inicial das Normas Internacionais de Relato Financeiro”
 IAS 40 “Propriedades de Investimento”
As alterações destas normas não trouxeram impacto significativo nas divulgações ou nos
valores reconhecidos nas demonstrações contábeis.

n. Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e não adotadas
Para as normas abaixo não é esperado impacto significativo quando da sua vigência:
Vigência a partir de 1ª de janeiro de 2016:
 Modificações às IAS 16/CPC 27 e IAS 41/CPC 29 – Agricultura: Plantas portadoras;
 Modificações à IFRS 11/CPC 19 (R2) - Acordo contratual conjunto;
 Modificações à IAS 1/CPC 26 (R1) – Iniciativa de divulgação;
 Modificações às IAS 16/CPC 27 e IAS 38CPC 04 (1) – Esclarecimento dos métodos
de depreciação e amortização aceitáveis;
 Modificações à IFRS 10/CPC 36 e IAS 28/CPC 18 – Venda ou contribuição de ativos entre um investidor e sua coligada ou joint venture;
 Modificações à IFRS 10/CPC 36, IFRS 12/CPC 45 e IAS 28/CPC 18 - Entidades de
investimento: Aplicando a exceção de consolidação;
Vigência a partir de 1ª de janeiro de 2018 e 2019:
 IFRS 9 – “Instrumentos financeiros”: mudanças na classificação e mensuração, principalmente na mensuração de perda de valor recuperável e contabilização de hedge.
 IFRS 15 – “Receitas de contratos com clientes”: Implementa um modelo com base
em princípios; um guia definido é dado em relação a quando a receita deve ser reconhecida. Introduz também novas divulgações.
 IFRS 16 – “Arrendamento mercantil”: Requer uma nova avaliação dos arrendamentos tanto dos arrendadores ou dos arrendatários, substituindo o IAS 17. A definição
de arrendamento financeiro desaparece, deixando exceções para arrendamentos de
curto prazo e itens de valor baixo.
A Administração está avaliando os eventuais impactos da adoção destas novas IFRS. No
entanto, não é possível fornecer estimativa razoável até que sejam concluídos os estudos
detalhados destes impactos.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Descrição / Agente
Financeiro
Caixa .................................
Banco do Brasil .................
Banco Bradesco ................
Banco Itaú .........................
Caixa.................................
Banco Itaú BBA ................
Banco Santander ...............
Banco Votorantim .............

Tipo de aplicação /
recurso
Conta Corrente
Conta Corrente
Conta Corrente

Operações Compromissadas
Operações Compromissadas
Operações Compromissadas
FI Renda Fixa Energia
Banco Bradesco ................ de Minas Gerais
Equivalentes de caixa......
Total de caixa e
equivalentes de caixa.....

31 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014
3
4
376
99
47
48
876
770
1.302
921
55
50
16.381
–
–
108.994
16.008
32.444

14.145
123.189

33.746

124.110

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 2015 e 2014, 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 2015 de 99,60% a
104,93% e em 31 de dezembro de 2014 de 101,00% a 104,66% do CDI, tendo como
emissores bancos de primeira linha.
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro
de 2015 estão registrados pelo custo contábil atualizados pelas taxas de aplicações, quando aplicável, 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 24.

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Agente
Financeiro

Tipo de
Aplicação

Classiﬁcação contábil

Banco
FIC
Votorantim .... Pampulha

Circulante - Valor justo
através do resultado

Banco
FIC
Votorantim .... Pampulha

Não Circulante Mantidos até o vencimento

31/12/2015

31/12/2014

45.717

107.817

1.012
46.729

1.810
109.627

Os Títulos e Valores Mobiliários referem-se às aplicações financeiras de operações contratadas em instituições financeiras nacionais 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 2015 de 104,93%, e 31 de dezembro de 2014 de
104,66% do CDI.
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro
de 2015 e 2014 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:
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Classiﬁcação

27.591
–
9.610
8.516
–
45.717

61.234
9.436
8.710
24.490
3.947
107.817

1.001
11
1.012
46.729

1.810
–
1.810
109.627

6. OUTROS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS)
Agente Financeiro

Tipo de Aplicação

31/12/2015

Banco do Brasil ...................... Títulos Públicos (LFT)

24.651

31/12/2014
22.058

As aplicações financeiras apresentadas estão vinculadas às debêntures (Nota 12) com o
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 nota 24c.

7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Consumidores

31 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014

Grandes volumes..................................................................
Automotivo – (Gás veicular) ...............................................
Gás natural comprimido – GNC ..........................................
Uso geral ..............................................................................
Pequenos clientes não residenciais ......................................
Residencial ...........................................................................
Usinas termelétricas .............................................................
Cogeração ............................................................................
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ....................
Total líquido de contas a receber ......................................

58.120
4.006
1.636
1.495
146
172
26.506
1.601
(5 .974)
87.708

55.711
3.101
979
1.152
73
86
26.101
133
(5.966)
81.370

Os prazos das contas a receber estão demonstrados como segue:
Contas a receber vencido

31 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014

De 1 a 30 dias ......................................................................
De 31 a 60 dias.....................................................................
De 61 a 90 dias.....................................................................
De 91 a 180 dias...................................................................
Acima de 180 dias................................................................
Provisão para créditos de liquidação duvidosa ....................
Subtotal - consumidores e UTEs .......................................
Renda não faturada ..............................................................
Total líquido de contas a receber ......................................

12.808
68
16
1.641
6.982
(5.974)
15.541
72.167
87.708

3.152
155
17
72
4.672
(5.966)
2.102
79.268
81.370

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 2015 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 24a.
A movimentação do saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue:
Saldo em 31 de
dezembro de 2014
5.966

de 2014, proveniente da aplicação da ICPC 01 e OCPC 05, que trata de contratos de
concessão. Com a renovação do Contrato de Concessão, esses valores serão realizados
à medida que a depreciação desses bens ocorra.

31 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014

Circulante
Letras ﬁnanceiras – Bancos .................................................
Letras ﬁnanceiras – Tesouro ................................................
Debêntures ...........................................................................
Certiﬁcados de depósitos bancários (CDB) .........................
Outros...................................................................................
Subtotal ...............................................................................
Não Circulante
Letras ﬁnanceiras – Bancos .................................................
Outros...................................................................................
Subtotal ...............................................................................
Total .....................................................................................

Adições
8

Baixas
(ativo)
–

Reversões
(resultado)
–

Saldo em 31 de
dezembro de 2015
5.974

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 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014
ICMS - Compra de gás e provisão .......................................
ICMS - Rede de distribuição................................................
PIS ........................................................................................
COFINS ...............................................................................
Outros tributos .....................................................................
Total no circulante..............................................................
ICMS ....................................................................................
PIS ........................................................................................
COFINS ...............................................................................
Total no não circulante ......................................................

17.866
1.709
253
1.165
34
21.027
37.246
262
1.206
38.714

19.997
1.430
111
512
33
22.083
36.071
128
588
36.787

9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Com o advento da Lei nº 12.973/14, que dispôs sob os aspectos tributários das novas
práticas contábeis vigentes no Brasil desde 2008, o Regime Tributário de Transição
(RTT) foi extinto. A Companhia optou por antecipar os efeitos dessa Lei para 1º de
janeiro de 2014, nos termos da IN RFB nº 1.499/14. A nova legislação disciplinou 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).

a. Impostos e contribuições correntes a recolher ou recuperar:
A Recolher
Imposto de renda ................................................................
Contribuição social ............................................................
A Compensar
Antecipações de imposto de renda .....................................
Antecipações de contribuição social ..................................
Imposto de renda retido na fonte
sobre aplicações ﬁnanceiras .............................................
Total de imposto de renda e contribuição
social a (pagar) compensar ..............................................

31 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014
(25.995)
(9.841)
(35.836)

(33.169)
(12.490)
(45.659)

7.198
19.607

10.137
16.779

5.873
32.678

4.595
31.511

(3.158)

(14.148)

b. Imposto de renda e contribuição social diferidos:
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 foram constituídos com base na atualização do ativo financeiro até o ano

Diferenças temporárias:
31 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014
Provisão contingências judiciais ..........................................
(103)
(103)
Provisão para riscos - ICMS na base do PIS e da COFINS .
6.862
5.185
Provisão para riscos - de Crédito ICMS
sobre ativo imobilizado ......................................................
12.129
11.781
Provisão para perda de ativos ..............................................
1.406
1.406
Outras diferenças temporárias..............................................
60
60
20.354
18.330
Atualização monetária do ativo ﬁnanceiro, não tributado
quando incorrido, mas que será tributado .simultaneamente
a realização do ativo ﬁnanceiro, que por sua vez foi
transferido para o ativo intangível mediante a renovação
da concessão (amortização pelo prazo de concessão)..........
(52.340)
(54.865)
Imposto de renda e contribuição social diferidos líquidos...
(31.986)
(36.535)

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 / 12 / 2015 31 / 12 / 2014
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social ..
148.356
193.406
Imposto de renda e contribuição social - despesa nominal ..
(50.440)
(65.758)
Efeitos ﬁscais incidentes sobre:
Juros sobre capital próprio ...................................................
18.253
13.901
Incentivos ﬁscais ..................................................................
1.313
1.498
Contribuições e doações indedutíveis ..................................
(472)
(791)
Outros...................................................................................
6
(1.222)
Créditos ﬁscais ....................................................................
54
54
Imposto de renda e contribuição social - despesa efetiva ....
(31.286)
(52.318)
Alíquota efetiva do imposto .................................................
21%
27%

10. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, 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.
Os saldos envolvendo as partes relacionadas PETROBRAS e GASPETRO estão limitados aos valores incorridos até a data da assinatura do “Contrato de Compra e Venda de
Ações” para aquisição, pela CEMIG, dos 40% (quarenta por cento) de participação da
GASPETRO na GASMIG, ocorrida em 10 de outubro de 2014.
2015
CEMIG
PASSIVO CIRCULANTE
Salários, provisões e contribuições sociais (1) ........................................
909
Previdência privada – FORLUZ (2) ........................................................
920
Plano de saúde – CEMIG SAÚDE (3).....................................................
243
Aluguéis a pagar – CEMIG (4) ................................................................
77
Serviços – Axxiom (5) .............................................................................
653
Serviços – Cemig Telecom (6) .................................................................
14
Total .......................................................................................................
2.816
RESULTADO
DESPESAS
Despesas com pessoal (1) ........................................................................
Despesas com previdência privada (2) ....................................................
Despesas com plano de saúde (3) ............................................................
Despesas com Aluguel – CEMIG (4) ......................................................
Despesas com serviços – Axxiom (5) ......................................................
Despesas com Serviços – CEMIG TELECOM (6)..................................
Total de despesas ..................................................................................
Total .......................................................................................................

PASSIVO CIRCULANTE
Salários, provisões e contribuições sociais (1) ....................................................................................................................
Previdência privada – FORLUZ (2) ....................................................................................................................................
Plano de saúde – CEMIG SAÚDE (3).................................................................................................................................
Aluguéis a pagar – CEMIG (4) ............................................................................................................................................
Total ...................................................................................................................................................................................

8.965
1.966
1.016
914
25
172
13.058
15.874

2014
PETROBRAS
GASPETRO

CEMIG

TOTAL

2.665
1.135
224
74
4.098

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

2.665
1.135
224
74
4.098

RESULTADO
RECEITAS
Fornecimento de gás – BR Distribuidora (7) .......................................................................................................................
Fornecimento de gás – Térmicas (7)....................................................................................................................................
Fornecimento não faturado BR Distribuidora (7) ................................................................................................................
Fornecimento não faturado – Térmico (7) ...........................................................................................................................
Total de receitas ................................................................................................................................................................

–
–
–
–
–

7.148
188.572
145
6.874
202.739

–
–
–
–
–

7.148
188.572
145
6.874
202.739

CUSTO ..............................................................................................................................................................................
Gás adquirido para revenda (8)............................................................................................................................................
Total de custos ..................................................................................................................................................................

–
–

867.684
867.684

–
–

867.684
867.684

DESPESAS
Despesas com pessoal (1) ....................................................................................................................................................
Despesas com previdência privada (2) ................................................................................................................................
Despesas com plano de saúde (3) ........................................................................................................................................
Despesas com Aluguéis – CEMIG (4) .................................................................................................................................
Despesas com serviços – Axxiom (5) ..................................................................................................................................
Despesas com Serviços CEMIG TELECOM (6).................................................................................................................
Total de despesas ..............................................................................................................................................................
Total ...................................................................................................................................................................................

11.553
1.840
942
877
2.914
164
18.290
18.290

707
–
–
–
–
–
707
1.071.130

1.918
–
–
–
–
–
1.918
1.918

14.178
1.840
942
877
2.914
164
20.915
1.091.338

As principais condições relativas aos negócios entre partes relacionadas estão demonstradas abaixo:
(1)

O saldo refere-se a provisões e valores a pagar à CEMIG, PETROBRAS e GASPETRO, pois estas empresas cedem empregados à GASMIG. Em 11/2014 devido ao término da associação entre CEMIG e PETROBRAS, a GASMIG passou a ter apenas empregados cedidos pela CEMIG.

(2)

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 23.

(3)

A Companhia é uma das patrocinadoras do Plano ProSaúde Integrado - PSI, plano de saúde administrado pela CEMIG SAÚDE, e realiza pagamentos mensais. Vide nota 23.

(4)

A GASMIG, desde 2013, remunera à CEMIG a título de aluguel de imóvel.

(5)

A GASMIG possui contrato com a Axxiom Soluções Tecnológicas SA para serviço de análise e desenvolvimento do sistema de clientes e faturamento da Companhia.

(6)

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.

(7)

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

(8)

A Companhia possui contratos de suprimento de gás natural com a Petróleo Brasileiro S.A. com duração de 20 anos, a contar do ano 2001. Vide notas 1.3 e 1.4.

Em 10 de outubro de 2014, foi assinado “Contrato de Compra e Venda de Ações” para aquisição, pela CEMIG, dos 40% (quarenta por cento) de participação da GASPETRO na GASMIG,
previamente aprovado pelos Conselhos de Administração da CEMIG e da PETROBRAS, pelo valor de R$571 milhões, resultantes da atualização monetária dos R$600 milhões pelo
IGPM e descontados os dividendos pagos entre a data base e o fechamento do acordo, conforme Fato Relevante informado ao mercado, à CVM, à BM&FBOVESPA S.A em 24 de julho
de 2014. Com isso, a CEMIG passou a ser proprietária de 99,57% do capital social da GASMIG.
A GASMIG remunera diretamente os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Os valores referentes a essa remuneração estão demonstrados a seguir:
2015
Conselho de
administração Conselho ﬁscal
Honorários..........................................................................................................................................................................
830
177

2014
Conselho de
administração Conselho ﬁscal
552
119

INSS ...................................................................................................................................................................................

166

35

125

32

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

996

212

677

151

Adicionalmente, a Diretoria Executiva da GASMIG foi remunerada a título de salários e abono no montante de R$ 1.704 em 2015 (R$ 2.021 em 2014).

11. ATIVO DE CONCESSÃO - ATIVO INTANGÍVEL
Durante o exercício de 2015, a Companhia realizou investimentos de adensamento na rede de distribuição de gás natural. O montante de R$75.105, relativo à capitalização de projetos
concluídos no exercício de 2015, 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
Média (anos)
Ativo intangível de concessão em Serviço .............................................................................................
Ativo intangível de concessão em Curso
Construção e expansão de ramais (*)..............................................................................................
Material em depósito (*) .................................................................................................................
Total do ativo intangível de concessão.........................................................................................
(*)

25

Custo

2015
Amortização

Líquido

2014
Líquido

1.249.064

(261.322)

987.742

959.841

69.145
19.573
1.337.782

–
–
(261.322)

69.145
19.573
1.076.460

88.672
22.059
1.070.572

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.
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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)

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.

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;

A infraestrutura construída pela concessionária 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.

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

A Companhia e o Estado assinaram o Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
em 26 de dezembro de 2014 prorrogando o prazo de sua concessão de Janeiro de 2023
para Janeiro de 2053. Devido a esse fato, os montantes a receber do Poder Concedente
registrados na rubrica de ativos financeiros da concessão em 31 de dezembro de 2014 no
valor de R$689.377 foram transferidos para a rubrica de ativos intangíveis.

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 GASMIG.
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:

Descrição

2014

Parcela do ativo não recuperável via tarifa - bens indenizáveis
ao ﬁnal da concessão ................................................................................
Atualização monetária ...............................................................................
Subtotal ....................................................................................................
Transferência para ativo intangível ............................................................
Total do ativo ﬁnanceiro em 31 de dezembro ........................................

528.267
161.367
689.634
(689.634)
–

As movimentações do ativo de concessão da Companhia aconteceram conforme o quadro a seguir:
Descrição

Vida útil (anos)

Ativo de concessão em Serviço
Servidões permanentes .............................................................................................
Softwares .................................................................................................................
Terrenos ....................................................................................................................
Ediﬁcações – obras civis e benfeitorias ...................................................................
Benfeitorias em propriedades arrendadas ................................................................
Máquinas e equipamentos ........................................................................................
Tubulações ...............................................................................................................
Móveis......................................................................................................................
Equipamentos processamento de dados ...................................................................
Veículos ....................................................................................................................
Imobilizações em curso ............................................................................................

5
25
10
5 a 20
30
10
5
5

Total do ativo de concessão .....................................................................................
Amortização Acumulada
Softwares..................................................................................................................
Ediﬁcações – obras civis e benfeitorias ...................................................................
Benfeitorias em propriedades
arrendadas ................................................................................................................
Máquinas e equipamentos ........................................................................................
Tubulações ...............................................................................................................
Móveis......................................................................................................................
Equipamento processamento de dados ....................................................................
Veículos ....................................................................................................................

Saldo 31/12/2014

Adições

Baixas

4.248
10.311
206
7.225
1.033
82.137
1.098.076
1.072
3.631
382
110.731

310
–
–
–
–
–
–
–
–
–
61.689

–
–
–
–
–
(4.582)
–
(20)
(144)
–
(8.596)

1.319.052

61.999

(13.342)

Transferências

Saldo 31/12/2015

–
1.779
–
1.890
71
12.648
58.450
107
160
–
(75.105)

4.558
12.090
206
9.115
1.104
90.203
1.156.526
1.159
3.647
382
88.719

–

1.367.709

(6.075)
(1.888)

(1.342)
(332)

–
–

–
–

(7.417)
(2.220)

(766)
(42.232)
(161.115)
(753)
(2.484)
(102)

(106)
(6.141)
(41.313)
(64)
(340)
(59)

–
3.625
–
20
145
–

–
–
–
–
–
–

(872)
(44.748)
(202.428)
(797)
(2.679)
(161)

Total amortização do ativo de concessão ...............................................................

(215.415)

(49.697)

3.790

–

(261.322)

Total do ativo de concessão líquido ........................................................................
(-) Obrigações especiais .............................................................................................

1.103.637
(33.065)

12.302
–

(9.552)
3.139

–
–

1.106.386
(29.926)

Total do intangível ....................................................................................................

1.070.572

12.302

(6.413)

–

1.076.460

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 24.
Agente Financeiro

Encargos Anuais

Debêntures Privadas 2009 (BNDESPAR) ..........................................................................................
Debêntures Públicas (Instrução CVM 476/09) ...................................................................................
Debêntures Públicas (Instrução CVM 476/09) ...................................................................................
Debêntures Privadas 2014 (BNDESPAR) ..........................................................................................
Debêntures Públicas (Instrução CVM 476/09) ...................................................................................

3,12% + TJLP = 10,12%
0,62% + CDI = 14,76%
0,74% + CDI = 14,88%
≅ 12,65%
1,60% + CDI = 15,74%

2015
2014
Circulante Não Circulante Circulante Não Circulante
41.009
–
33.444
14.570
2.861
91.884

–
–
66.667
109.847
100.000
276.514

49.309
100.460
93
327
–
150.189

40.850
–
100.000
90.268
–
231.118

As quantias registradas no passivo circulante englobam o principal da dívida, vincendo até o término do próximo exercício social, e juros provisionados e ainda não pagos no período.
Saldo da Dívida em 31/12/2014
381.307

Captação
134.472

Encargos
Financeiros Provisionados
45.244

Encargos
Financeiros Pagos
(42.749)

Resgate / Amortização
(149.876)

Saldo da Dívida em 31/12/2015
368.398

Todas as captações de recursos realizadas pela Companhia foram devidamente aprovadas
pela Assembleia Geral dos acionistas.

novembro de 2015. Já a captação de 2013 será amortizada em três parcelas iguais, vincendas nos anos de 2016, 2017 e 2018, sempre no mês de maio.

Nos anos de 2009 e 2010, a Companhia recebeu um total de R$302.690 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.

Com o objetivo de captar recursos para financiar seu Plano de Investimentos, o qual
contempla a realização de projetos de expansão da rede de distribuição de gás natural
até o ano de 2017, a GASMIG celebrou novos contratos de promessa de subscrição de
debêntures simples em emissão privada com o Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - BNDES e com o BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR.
Esses contratos têm como principal característica a flexibilidade, o que possibilita à
Companhia alternar e alterar os projetos constantes do Plano de Investimentos originalmente proposto.

As debêntures emitidas são remuneradas à taxa de 3,12% ao ano, acima da TJLP, observada a sistemática estabelecida no contrato de promessa de subscrição de debêntures
simples, celebrado entre a Companhia e o BNDESPAR.
Essa operação possui amortizações mensais de 1,39% e vencimento em outubro de 2016.
Nos anos de 2012 e 2013, com o intuito de financiar seu capital de giro para pagamentos
de obrigações de contratos de “take or pay” com a PETROBRAS, a Companhia promoveu mais duas captações de recursos, ambas por meio da emissão, com esforços restritos,
de debêntures públicas não conversíveis. Deste modo, foram captados R$100.000 em
dezembro de 2012 e mais R$100.000 em maio de 2013.
As emissões de debêntures públicas, relativas às captações dos anos de 2012 e 2013
apresentam remunerações anuais de, respectivamente, 0,62% e 0,74%, acima do CDI.
A dívida referente à captação pública do ano de 2012 foi integralmente amortizada em

Durante o ano de 2015, a GASMIG captou um total de R$34.472. O principal da dívida
até então captado é remunerado da seguinte forma: sobre 55% das debêntures subscritas
há incidência de juros à taxa de 2,82% ao ano, acima da TJLP e, sobre as demais 45%,
há incidência de juros à taxa de 1,82% ao ano, acima da SELIC. Em 31 de dezembro de 2015, estando vigentes uma TJLP de 7% ao ano e uma meta da taxa SELIC de
14,25% ao ano, a remuneração dessa dívida alcançou uma taxa anual de aproximadamente 12,65%.
Entre janeiro de 2016 e dezembro de 2022 ocorrerá a amortização mensal dessa dívida.
Tendo em vista a necessidade de promover a recomposição de suas disponibilidades,
impactadas pela quitação integral da dívida concernente à captação pública do ano de

2012, a GASMIG realizou nova captação, no valor de R$100.000, também por meio da
emissão de debêntures públicas não conversíveis. Esses recursos ficaram à disposição
da Companhia em outubro de 2015. As novas debêntures emitidas são remuneradas à
taxa anual de 1,6%, acima do CDI. Em outubro de 2018, haverá o vencimento da dívida
contraída, ocasião em que a GASMIG deverá amortizá-la integralmente.
A seguir, apresentamos o cronograma anual de amortizações dos valores principais captados (ver na nota explicativa nº 24 o cronograma de pagamento de principal e juros a
incorrer):
Ano

Amortizações do Principal

2017..............................................................................
2018..............................................................................
2019..............................................................................
2020..............................................................................
2021..............................................................................
2022..............................................................................

47.347
152.501
19.167
19.167
19.167
19.165
276.514

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. Em consequência, no ano de 2015, o
resultado apurado para o indicador EBITDA/Serviço da Dívida foi de 2,3.
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 2015 foi apurado um endividamento geral
de 0,49.
Determinadas situações previstas contratualmente podem provocar vencimento antecipado de outras dívidas (Cross Default).
A Administração da Companhia entende estar adimplente com as cláusulas acima.

13. FORNECEDORES
31 / 12 / 2015
Passivo circulante
Fornecedores de gás .....................................................
Fornecedores de serviços e materiais ...........................

31 / 12 / 2014

235.537
9.013
244.550

152.048
13.402
165.450

14. IMPOSTOS A RECOLHER
31 / 12 / 2015
A Recolher
ICMS ............................................................................
INSS Retenções de pessoas jurídicas ...........................
PIS/COFINS ................................................................
Outros...........................................................................

31 / 12 / 2014

16.011
151
2.107
234
18.503

17.728
152
1.976
133
19.989

15. PROVISÕES PARA RISCOS
A Companhia é parte 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.
As contingências tributárias envolvem os tributos federais e estaduais em questionamento sobre alíquotas, base de cálculo e da cobrança indevida dos tributos nos diversos aspectos legais e operacionais.
As questões trabalhistas envolvem ex-empregados, mão de obra contratada por empresas
terceirizadas (parceiras) e sindicatos que contestam índices de reajuste, pagamento de
pretensos direitos trabalhistas e outras possíveis indenizações relacionadas ao trabalho.
Nas ações cíveis são questionadas indenizações por direitos de passagem de gasodutos,
reajustes, atualização de cálculos de servidões, danos materiais e morais, com base em
motivos diversos e outros assuntos discutidos na justiça.
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 para cobrir as perdas
estimadas.
a) Composição das provisões para riscos:
2015
Trabalhistas ..................................................................
Tributárias ...................................................................

2014

407
56.189
56.596

296
50.234
50.530

As contingências referem-se a:
• Exclusão ICMS sobre a base de cálculo de PIS e COFINS no montante de R$20.181
(R$15.249 em 31 de dezembro de 2014);
• Créditos de ICMS sobre aquisição de ativo imobilizado utilizado na rede no montante
de R$35.674 (R$34.650 em 31 de dezembro de 2014). Ver detalhes abaixo;
• Provisão para outras contingências judiciais no montante de R$407 (R$296 em 31 de
dezembro de 2014);
• 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 2014).
2014
Saldo
inicial
Trabalhistas ......................
Tributárias ........................
Sem depósitos judiciais ....
Com depósitos judiciais ...

296
50.234
296
50.234
50.530

Adições Utilização
111
5.955
111
5.955
6.066

–
–
–
–
–

2015
Estornos e/ou
Reversões
–
–
–
–
–

Saldo
ﬁnal
407
56.189
407
56.189
56.596

Ações com risco possível
Existem outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível com suficiente segurança, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo
em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.
O valor total das ações com risco de perda possível monta R$4.387 em 31 de dezembro
de 2015.
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• 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. O montante atualizado da
autuação em 31 de dezembro de 2015 é de R$22.202, sendo que a Companhia, suportada
por seus advogados, entendem que o risco de perda da Companhia é possível. Após a autuação, a Companhia continuou a registrar o passivo de imposto a pagar tendo em vista a
previsão em lei, mas passou a realizar os pagamentos mediante depósitos judiciais, sendo
que ambos correspondem ao montante de R$35.674.

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.........................................................

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

Valor Total da Reserva Legal Constituída ...............
Constituição da reserva de lucros a realizar efeitos Lei 11.638/07 ..................................................
Realização da reserva de lucros a realizar efeitos Lei 11.638/07 ..................................................

31 / 12 / 2015
ICMS na base do PIS e da COFINS .............................
Créditos de ICMS sobre Ativo Imobilizado..................
Outros...........................................................................

31 / 12 / 2014

20.181
35.674
2.377
58.232

15.249
34.650
2.343
52.242

16. GÁS PAGO E NÃO RETIRADO - TAKE OR PAY
Os saldos, no ativo, são os direitos referentes às cláusulas de take or pay, ou seja, gás
pago e não retirado pela Companhia, no circulante e não circulante.
31 / 12 / 2015
Térmicas – circulante ...................................................
Térmicas – não circulante ............................................
Não Térmico – não circulante ......................................

31 / 12 / 2014

4.272
88.552
313.324
406.148

28.428
94.695
141.923
265.046

A Companhia apresenta, no passivo, suas obrigações referentes às cláusulas contratuais
de take or pay.
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 / 12 / 2015
Grandes volumes – circulante ......................................
Térmicas – circulante ...................................................
Térmicas – não circulante ............................................

31 / 12 / 2014

2.651
5.682
88.552
96.885

14.770
28.428
94.695
137.893

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a. Capital Social
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$665.430.
A mais recente alteração em seu valor ocorreu em agosto de 2014, ocasião em que a
Assembleia Geral Extraordinária da GASMIG aprovou a capitalização do saldo acumulado até 31 de dezembro de 2013 da conta Reserva de Capital. É composto integralmente por ações nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas:
Acionistas
Ordinárias
Cia. Energética
de Minas Gerais ..............
Município de
Belo Horizonte ................
Total em 31/12/2014
e 31/12/2015....................

Quantidades de Ações (milhares)
% Preferenciais
%
Total

134.658

98,7

272.837 100,0

1.760

1,3

–

136.418 100,0

–

272.837 100,0

%

407.495

99,6

1.760

0,4

409.255 100,0

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.

b. Reservas de lucros
A composição da conta reserva de lucros é demonstrada como segue:
31 / 12 / 2015
Reserva legal ................................................................
Reserva de lucros a realizar .........................................
Reserva de retenção de lucros ......................................
Dividendos adicionais propostos .................................

45.392
99.719
112.011
–
257.122

31 / 12 / 2014
39.538
104.618
49.581
78.060
271.797

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
Essa reserva tem finalidade de preservar a parcela do lucro ainda não realizada
financeiramente. Com a renovação do contrato de concessão, a Companhia realizará a amortização dos valores registrados nessa reserva na mesma medida do reconhecimento da amortização dos ativos intangíveis constituídos para refletir o novo
custo da concessão. Esta reserva tem origem no valor de atualização monetária do
ativo financeiro acumulado, em função da aplicação do ICPC 01 - Contratos de
Concessão.

c. Dividendos e juros sobre o capital próprio
A Companhia tem optado 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 o capital próprio são
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. A distribuição de
lucros aos acionistas é demonstrada como segue:

Em atendimento ao disposto no item 24 da Interpretação ICPC 08 (R1), os juros sobre
o capital próprio, quando não efetivamente pagos, mas já creditados aos acionistas e
computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório, são classificados no Passivo
Circulante da Companhia, pois se caracterizam como uma obrigação legal.

2014

117.070
–

125.206
15.882

117.070

141.088

Reserva legal
Sem efeitos da Lei 11.638/07 .....................................
Efeitos da Lei 11.638/07 ............................................

(5.853)
–

(6.260)
(794)

(5.853)

(7.054)

–

Caso haja dividendos complementares propostos pela Administração, esses recursos são
mantidos no Patrimônio Líquido, em conta específica intitulada “Dividendos Adicionais
Propostos”, até a deliberação definitiva que venha a ser tomada pelos acionistas.
O saldo remanescente da conta “Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar” (Passivo Circulante), no valor de R$47.504, refere-se ao montante declarado no exercício
de 2015 e ainda não pago aos acionistas, bem como à quantia de R$1.837 de exercícios
anteriores, correspondente ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre os juros
sobre o capital próprio distribuídos 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.

(15.088)

4.899

–

Lucro realizado após Reserva Legal e efeitos
da Lei 11.638/07 ........................................................

116.116

118.946

Dividendos propostos pela administração
Dividendos .................................................................
Juros sobre capital próprio ........................................

–
53.685

78.060
40.886

Valor total dos dividendos e juros sobre capital
próprio a pagar.........................................................
(-) IRRF - JCP ............................................................

53.685
(8.018)

118.946
(6.106)

Valor dos dividendos por lote de mil ações
(ordinárias e preferenciais) - em R$ .......................

131,18

290,64

Participação dos dividendos no Lucro Realizado
após reserva legal e efeitos da Lei 11.638/07 (%) ...

46,23

100,00

Em 03 de dezembro de 2015, o Conselho de Administração da GASMIG declarou juros
sobre o capital próprio (JCP), relativos ao ano de 2015. De acordo com o deliberado pelo
Conselho de Administração, o modo de distribuição dos JCP aos acionistas será definido
pela Assembleia Geral Ordinária, que deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício de 2015.
Lucro por ação
O Lucro por ação foi calculado com base no número de ações da Companhia em cada um
dos períodos mencionados, conforme segue:
2015
2014
Quantidade de Ações (milhares de ações) ...................
Resultado do Exercício ................................................
Lucro Líquido Básico e Diluído por lote
de mil ações (em R$) .................................................

Em conformidade com a Lei nº 9.249/95, os juros sobre o capital próprio foram computados no cálculo dos dividendos obrigatórios. O dividendo mínimo obrigatório determinado pelo caput do art. 33 do Estatuto Social da Companhia é de 25% sobre o lucro
disponível para distribuição, apurado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76.

409.255
117.070

409.255
141.088

286,06

344,74

A Companhia não possui instrumentos dilutivos, motivo pelo qual o Lucro Diluído é
igual ao Lucro Básico.

18. RECEITA
A receita é formada por valores relativos ao fornecimento bruto de gás, conforme tabela a seguir:
Número de Consumidores (*)
2015

Número de Consumidores (*)
2014

Automotivo ...........................................................................
Gás Natural Comprimido Automotivo ..................................
Grandes Volumes ..................................................................
Gás Natural Comprimido Industrial......................................
Uso Geral ..............................................................................
Pequeno Cliente não Residencial ..........................................
Residencial ...........................................................................
Cogeração .............................................................................

57
2
111
2
116
102
3.820
3

84
2
110
1
113
64
1.446
2

Sub-total – Gás Convencional ............................................

4.213

Termelétricas .........................................................................

2
4.215

(*)

Volume em mil m³ (*)
2015
2014

R$ mil
2015

2014

33.393
352
870.468
13.849
7.801
383
377
10.009

35.754
433
1.020.355
19.620
8.173
277
266
181

54.027
550
1.265.385
18.403
14.695
1.139
979
12.839

50.234
605
1.335.378
23.207
14.157
688
607
208

1.822

936.632

1.085.059

1.368.017

1.425.084

2
1.824

477.832
1.414.464

446.756
1.531.815

301.894
1.669.911

234.535
1.659.619

Não auditado.

Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas brutas para fins fiscais e as receitas
apresentadas na demonstração de resultado do exercício:
2015
2014
Receita bruta ..............................................................
1.669.911
1.659.619
Descontos ...................................................................
(3.198)
(3.101)
Impostos sobre vendas .................................................
ICMS Operação própria .............................................
(203.324)
(200.806)
ICMS Substituição tributária .....................................
(4.724)
(4.412)
PIS ..............................................................................
(22.495)
(23.445)
COFINS .....................................................................
(103.620)
(107.981)
Receita ........................................................................
1.332.550
1.319.874

22. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

19. RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO

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.

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 .......

2015

2014

61.999
(61.999)
–

54.031
(54.031)
–

20. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado do exercício por função.
Conforme requerido pelo CPC 26, segue a abertura das despesas por natureza:
2015
Compra de gás.................................................
Custos de operação e manutenção da rede ......
Amortização ....................................................
Despesas com pessoal .....................................
Despesas com materiais e serviços .................
Outras despesas operacionais ..........................
Classiﬁcadas como:
Custos dos produtos vendidos .......................
Despesas de vendas, administrativas e gerais

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.
A retenção de lucros nessa reserva foi devidamente aprovada pela Assembleia Geral
dos acionistas da Companhia, com base em orçamentos de capital compreendendo
todas as fontes e aplicações de recursos, nos termos do art. 196 da Lei das Sociedades
Anônimas.

2015

2014

1.050.925
24.675
46.558
21.277
8.585
6.396
1.158.416

1.042.532
25.657
29.616
22.936
7.943
13.098
1.141.782

1.117.339
41.077
1.158.416

1.094.440
47.342
1.141.782

21. RESULTADO FINANCEIRO
A composição do resultado financeiro é como segue:
Receitas Financeiras
Aplicações ﬁnanceiras ...................................................
Atualização monetária dos ativos ﬁnanceiros ................
Juros e multas.................................................................
Receita com gás pago e não retirado..............................
Outros.............................................................................
Despesas Financeiras
Encargos da dívida .........................................................
Juros e multas.................................................................
PIS/Coﬁns ......................................................................
Despesa Debêntures .......................................................
Outros.............................................................................

2015

2014

18.226
–
1.010
–
255
19.491

20.094
24.063
1.744
7.836
17
53.754

(36.039)
(417)
(423)
(983)
(79)
(37.941)

(30.356)
(138)
–
–
(43)
(30.537)

No exercício de 2015, foi firmado acordo específico para pagamento da participação nos
resultados da Companhia, no montante de R$4.330. No exercício anterior, o acordo havia
gerado um pagamento total de R$5.391.

23. PLANOS DE BENEFÍCIOS A EMPREGADOS
As obrigações relativas aos planos de benefícios aos empregados abrangem planos de
previdência privada, de saúde e odontológico.
Previdência complementar - Forluz

O plano previdenciário, co-patrocinado pela Companhia, denominado “PLANO MISTO
DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO B”, oferece 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 para operar
o Prosaúde Integrado da CEMIG (PSI) e de algumas empresas do grupo CEMIG. 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.
Seguro de Vida em Grupo
A GASMIG também patrocina Seguro de Vida em Grupo para seus empregados e estagiários com a Icatu Seguros S/A e a Mapfre Vida S/A, respectivamente. No entanto, de
acordo com o estipulado nos contratos entre a GASMIG e as Seguradoras já citadas, este
benefício é garantido apenas durante o período em que o empregado ou estagiário estiver
em atividade na empresa. Portanto, não gera obrigações pós-emprego.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 (Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

As principais premissas atuariais utilizadas na avaliação são conforme segue:
2015
Taxa real anual de descontos...
Taxa nominal anual
de desconto............................
Taxa anual de longo prazo
de inﬂação .............................
Taxa de inﬂação médica ..........
Rotatividade no Plano
de Aposentadoria ...................
Rotatividade no Plano
de Saúde ................................
Projeção crescimento
real de salário ........................
Fator de capacidade
(salário e benefício) ...............
Composição Familiar ..............
Tábua Mortalidade Geral ........

7,3%a.a

5,0% a.a.

13,20%a.a

9,73%a.a.

5,5%a.a
2%a.a

4,5% a.a.
2% a.a.

Nula

Nula

3%a.a.

3,5%a.a.

Nula

Nula

98%
Dados reais
AT2000M
(Des.20%)

98%
Dados reais
AT2000

WINKLEVOSS
(Des.30%)

WINKLEVOSS
(Des.30%)

ÁLVARO VINDAS

LIGHT FRACA

Tábua Mortalidade
de Inválidos ...........................
Tábua Entrada Invalidez .........

2014

Os resultados apurados foram os seguintes:
Plano de Aposentadoria
2015

Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia detinha caixa e equivalentes de caixa de R$33.746 em 2015 (R$124.110
em 2014), 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.
Títulos e valores mobiliários e outros investimentos
A Companhia possui operações financeiras contratadas em instituições financeiras,
a preços e condições de mercado, com carência para resgate acima de 30 dias, sob
pena de incidência de IOF, sendo remuneradas por taxas vinculadas ao CDI, no valor
de R$46.729 em 2015 (R$109.627 em 2014). Também possui Letras Financeiras do
Tesouro adquiridas como garantia parcial da operação de emissão de debêntures da
Companhia, no valor de R$24.651 em 2015 (R$22.058 em 2014). A valorização dos
títulos é contabilizada com base no valor justo e registrada no resultado.

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:

Estatísticas dos participantes
População
Participantes ativos ................................................................

R$5.966) representativos de 6% (em 2014, 7%) 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.

2014
189

194

Características etárias
1. Participantes ativos
1.1 Idade média ......................................................................
1.2 Serviço creditado médio ..................................................
1.3 Tempo médio para aposentadoria ....................................

Valor Fluxo de caixa 2 meses
2 - 12
1-2
2 - 5 Mais de
contábil
contratual
ou menos Meses anos
anos
5 anos
Debêntures.. 368.398
507.630
20.646 114.097 82.231 232.737 57.919

36,50
5,50
27,50

35,40
4,80
28,60

Salários e benefícios
1. Participantes ativos
1.1 Salário médio em R$........................................................

5.423

5.669

Em 31 de dezembro de 2015, o passivo circulante da GASMIG excedeu o seu ativo
circulante em R$224.746. Esse excesso foi decorrente, principalmente, da provisão
para pagamento ao fornecedor de gás, pelo compromisso de retirada anual, no valor
de R$171.408. A Administração da Companhia monitora seu fluxo de caixa e, nesse
sentido, avalia medidas visando a adequação de sua atual situação patrimonial aos patamares considerados adequados para fazer face às suas necessidades, dentre as quais
destacamos negociações com o fornecedor de gás para o prolongamento do prazo de
pagamento relativo ao ano de 2015, revisão da curva de retirada mínima de gás e
captações no mercado.

Os valores apurados referentes ao plano de aposentadoria são como segue:
2015
(302)
354
52
–
–
–
52

Valor presente das obrigações atuariais com cobertura ...................
Valor justo dos ativos do plano ........................................................
Superávit para cobertura do plano ...................................................
Ganho atuarial não reconhecido.......................................................
Custo do serviço passado não reconhecido ......................................
Limite de reconhecimento do ativo (Asset ceiling)..........................
Ativo (passivo) atuarial líquido no ﬁm do exercício .......................

2014
(2.651)
2.936
285
–
–
–
285

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

Plano de Saúde
Estatísticas dos participantes
População

c. Risco de Mercado

2015

2014

Participantes ativos ...........................................

164

163

Características etárias
1. Participantes ativos
1.1. Idade média ................................................
1.2. Serviço creditado médio ............................
1.3. Tempo para aposentadoria .........................

29,40
4,10
27,50

28,90
3,50
29,60

Salários e benefícios
1. Participantes ativos
1.1. Salário médio em R$..................................

5.296

4.933

Os valores apurados referentes ao plano de saúde são como segue:
2015
Valor presente das obrigações atuariais sem cobertura ................
Valor justo dos ativos do plano ....................................................
(Déficit) / superávit para cobertura do plano ...............................
Ganho atuarial não reconhecido...................................................
Custo do serviço passado não reconhecido ..................................
Limite de reconhecimento do ativo (Asset ceiling)......................
Ativo (passivo) atuarial líquido no fim do exercício ...................

(343)
–
(343)
–
–
–
(343)

2014
(796)
–
(796)
–
–
–
(796)

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos
financeiros:
 Risco de crédito;
 Risco de liquidez;
 Risco de mercado.
A Companhia mantém políticas de gerenciamento de riscos 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

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.
Risco de taxa de juros
A Companhia adota políticas 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 aos juros do CDI, conforme apontado
nas notas explicativas 4, 5 e 6.
As captações são provenientes de emissão de debêntures com o 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, 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 estimados pela Companhia, com base nas taxas
de juros projetadas pela LCA Consultores para o próximo exercício, são apresentados
a seguir:
31/12/2015
Projeções
Cenário 2
Cenário 1
Valor
SELIC
SELIC
Contábil
16,8%
12,0%
SELIC 14,25%
TJLP 6,5% TJLP 8,5%
TJLP 7,0%
Ativos - variação pelo CDI/SELIC
Aplicações ﬁnanceiras – Circulante ...........
32.444
31.714
33.271
Títulos e valores mobiliários –
Circulante .................................................
45.717
44.688
46.883
Títulos e valores mobiliários –
Não Circulante .........................................
1.012
989
1.038
Aplicações ﬁnanceiras –
Não Circulante .........................................
24.651
24.096
25.280
103.824
101.488
106.472
Passivos
Debêntures (TJLP) – Circulante ................
(41.009)
(40.804)
(41.624)
Debêntures (CDI/SELIC) –
Circulante .................................................
(50.875)
(49.730)
(52.172)
Debêntures (CDI/SELIC) –
Não Circulante .........................................
(276.514)
(270.295)
(283.568)
(368.398)
(360.830)
(377.365)
Passivo Líquido Exposto..........................
(264.574)
(259.342)
(270.893)

As metodologias utilizadas são as seguintes:
• Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, outros créditos, fornecedores, e outros passivos a curto prazo: devido à natureza de curto prazo destes
saldos, os valores registrados se aproximam dos valores justos dos instrumentos na
data destas demonstrações financeiras;
• Debêntures: devido às características específicas dos contratos assinados pela Companhia com o BNDES, reajustados pela T.J.L.P. (Taxa de Juros de Longo Prazo taxa de juros de referência do Governo Federal), bem como ao caráter pós fixado
das debêntures públicas emitidas de acordo com a CVM 476/09, atreladas basicamente a remuneração do CDI que refletem taxas de mercado para estes instrumentos, os valores registrados se aproximam dos valores justos dos instrumentos na data
destas demonstrações financeiras.

e. Apresentação de instrumentos financeiros registrados a valor justo
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 tabela abaixo demonstra a classificação dos instrumentos registrados a valor justo
pela Companhia em 31 de dezembro de 2015:
Nível 1
Aplicações ﬁnanceiras – Circulante ...............................
Títulos e valores mobiliários – Circulante .....................
Títulos e valores mobiliários – Não Circulante .............
Outros investimentos – Não Circulante .........................

Nível 2

–
–
–
–

32.444
45.717
1.012
24.651

Nível 3
–
–
–
–

25. SEGUROS
A Companhia mantém apólices de seguros visando cobrir riscos operacionais, com as
instituições seguradoras, compreendendo a rede de distribuição, equipamentos, imóveis,
automóveis para atendimento a emergências e responsabilidade civil em valores considerados suficientes pela Administração, como segue:
Data de
Importância
Vigência
Segurada
Responsabilidade Civil –
Rede de distribuição de gás / Terceiros ..........
Multirrisco – Instalações ..................................
Automóveis ......................................................

15/12/2015 a 15/12/2016
01/01/2015 a 01/01/2016
07/07/2015 a 07/07/2016

60.000
36.020
400

As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos
auditores independentes.
A apólice Multirrisco – Instalações foi renovada, com nova vigência de 01/01/2016 a
01/01/2017.

26. TRANSAÇÕES NÃO ENVOLVENDO CAIXA
Durante o exercício de 2015, a Companhia realizou as seguintes atividades não envolvendo caixa e, por isso, não refletidas nas demonstrações de fluxo de caixa:
 Recuperação, pela GASMIG, de gás pago e não retirado junto à PETROBRAS,
com redução do ativo no valor de R$30.307;
 Recuperação, pelos clientes, de gás pago e não retirado com a GASMIG com redução do passivo no valor de R$37.134.
 Encargos financeiros adicionados ao ativo de concessão no montante de R$9.205
em 2015 (R$5.807, em 2014).
 Transferência de ICMS a recolher para Provisões para riscos no montante de
R$6.066 em 2015 (R$3.932, em 2014).

27. COMPROMISSOS VINCULADOS A CONTRATOS
A Companhia assumiu compromissos derivados de dois contratos, cujos principais termos estão descritos a seguir:
i. Contrato de Concessão:
 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;

(6.319)

 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 exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas
características individuais de cada cliente.

Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro
de 2015 estão, em sua maioria, registrados pelo custo contábil, os quais não diferem
significativamente dos correspondentes valores de mercado estimados.

 A Companhia não assumiu nenhum ônus financeiro derivado da concessão.
O Contrato de Concessão prevê que a Companhia será indenizada à vista pelo valor
residual dos 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.

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$5.974 (em 2014,

O valor justo dos instrumentos financeiros registrados pelo custo amortizado foi estimado com base em cotações de mercado disponíveis ou o uso de técnicas de avaliação, entre elas, o valor presente dos fluxos de caixa futuros. No entanto, métodos
e premissas utilizados para a divulgação do justo valor são julgamentais. Assim, o
valor justo estimado não reflete, necessariamente, valores que seriam recebidos ou
pagos em caso de liquidação imediata desses instrumentos. O uso de metodologias ou
premissas diferentes poderia ter um efeito material nos valores de mercado estimados.

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

Efeito Líquido da Variação das
taxas de juros ..........................................

–

5.232

d. Apresentação dos valores justos dos instrumentos financeiros

ii. Contrato com a Petróleo Brasileiro S.A. para atendimento à Unidade de Fertilizantes
Nitrogenados - UFN-V:
 Realizar os investimentos na rede de distribuição de gás natural canalizado para
atendimento às instalações da UFN-V, de forma a viabilizar o início do fornecimento de gás natural em novembro de 2016;
 Cumprir as especificações técnicas aplicáveis.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
Exercício 2015
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
Anual da Administração, as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, 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 2015.
Foi verificada a proposta do Conselho de Administração a ser submetida à deliberação da
Assembleia Geral Ordinária – AGO, a ser realizada até 28 de abril de 2016, e à vista do
parecer da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes de 17 de março de 2016,
apresentado sem ressalva, 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.
Belo Horizonte, 18 de março de 2016.

Haílton Madureira de Almeida

Eduardo Jorge Furtado Lima
Gerente de Controladoria
CRC-MG 40.414/O-3

Mariah Brochado Ferreira

Sebastião Espírito Santo de Castro

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Ao Conselho de Administração e Acionistas 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 2015 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
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e 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.

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.

Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, elaborada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida pela legislação societária
brasileira para companhias de capital fechado, mas está sendo apresentada como informação suplementar. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de
auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada,
em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas
em conjunto.
Belo Horizonte, 17 de março de 2016.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade dos auditores independentes

Opinião sobre as demonstrações financeiras

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.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente 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 2015, 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.
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