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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2016

O ano em que a GASMIG completou 30 anos foi marcado por grandes conquistas, fruto de
um trabalho intenso e dedicação de sua equipe com o objetivo de colocar a GASMIG entre
as três maiores distribuidoras do país em rentabilidade, volume de gás natural e número de
clientes até 2021. Ao término do ano, chegamos à marca de 15.492 clientes, o que representa um crescimento de 267% em relação a 2015 e recuperamos a margem de LAJIDA
para os valores históricos da Companhia.

A Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG, em atendimento às disposições legais e
estatutárias, submete à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores e à Sociedade em geral o Relatório da Administração em conjunto com as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, juntamente com o relatório
dos Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal.

Grande parte desse avanço ocorreu em função dos segmentos residencial e comercial, cuja
expansão foi iniciada em 2012, mas massificada a partir do segundo semestre de 2015. Em
adição, a Companhia acrescentou à sua carteira de clientes importantes indústrias e empresas de diferentes portes, agregando ainda mais credibilidade e valor ao produto que fornecemos e aos serviços que prestamos. Iniciamos o fornecimento de gás natural ao Mercado
Central - importante ponto turístico de Belo Horizonte. Firmamos parceria com importante
rede de supermercado da capital. Tais conquistas foram alcançadas graças a uma política
comercial que buscou compreender melhor o mercado, as necessidades dos consumidores
e a atuação de concorrentes.
No que tange à expansão da malha, acrescemos mais 54 km à nossa rede, principalmente trechos em PEAD (polietileno de alta densidade), totalizando 1.014 km, que
permitirão a conexão de milhares de novos consumidores residenciais e comerciais
em Belo Horizonte, Nova Lima e Poços de Caldas, consolidando o uso do gás natural
em Minas Gerais.

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.

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física- PIM-PF – IBGE.
O consumo de gás industrial mostrou uma leve estabilidade no patamar de 28 milhões de
metros cúbicos por dia, no período de 2011 a 2015. No ano de 2016, o patamar de consumo
industrial caiu para 26 milhões de metros cúbicos por dia, em razão da continuidade do
fraco nível de atividade econômica.

Internamente, definimos os Propósitos da Diretoria Executiva com o estabelecimento de
Princípios e Valores a serem perseguidos, que resumidamente são: Foco em Resultado,
Profissionalismo e Trabalho em Parceria. Foi realizado um trabalho junto às lideranças da
Companhia com o objetivo de obter o compromisso e o entusiasmo de todos na implementação das diretrizes definidas, dentre elas a expansão da Companhia com agregação
de valor.

O uso do gás natural para cogeração, outrora visto como um mercado com potencial de
crescimento, foi responsável pelo consumo de cerca de apenas 2,3 milhões de metros cúbicos com redução de (5,1%) em relação ao ano de 2016.
O automotivo foi o único segmento que apresentou aumento na demanda 3%, apresentando
um consumo de 4,8 milhões de metros cúbicos, ainda bem distante de patamares alcançados em anos anteriores, apesar de seu preço situar-se em patamar muito competitivo em
relação aos outros combustíveis automotivos.

Foi, também, dado prosseguimento aos rituais de gestão para acompanhamento das metas e
indicadores estabelecidos, e aos processos de melhoria contínua, principalmente os relacionados ao atendimento do mercado de varejo, estruturação dos projetos de investimentos e
apuração nos processos de medição e de captação de investimentos. Foi implantado definitivamente o processo de treinamento interno, para replicar os diversos conhecimentos internos adquiridos e reforçar a necessidade de integração entre as equipes, além do processo de
melhoria do clima, que reforça uma gestão mais compartilhada.

Dentre as diversas ações em curso, a conclusão das negociações com o principal fornecedor
de gás merece destaque especial, uma vez que soluciona definitivamente o desequilíbrio
entre os volumes contratados e os demandados pelo mercado, colocando um fim no esforço
despendido com esse propósito.
Para 2017, continuaremos com as obras de expansão das redes em PEAD nos municípios
de Belo Horizonte, Nova Lima e Poços de Caldas, além do início do projeto da malha de
gás natural em Juiz de Fora com o objetivo de atender o mercado de varejo. Com isso, planejamos agregar, aproximadamente, 15.000 novos clientes residenciais e comerciais no ano
de 2017, ampliando assim o volume comercializado para estes segmentos e aumentando
sua participação no volume total distribuído pela GASMIG. Para 2017, também será dado
início às iniciativas para construção do gasoduto em aço para atendimento ao município de
Jacutinga, no sul do Estado.

DESTAQUES DE 2016
Assinatura de contrato com cliente industrial para fornecimento de 48.000 m³/dia de gás
natural no sul do Estado, na cidade de Jacutinga.
15.492 unidades consumidoras: um aumento de cerca de 267%.

Gráf. 2 - Evolução do consumo e da extensão de redes de distribuição de
gás natural - Brasil - 2007 a 2016

MISSÃO DA GASMIG
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.

VISÃO DE FUTURO 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.

VALORES E PRINCÍPIOS
O ano de 2016 foi marcado por uma evolução na gestão, com a formalização dos valores
e princípios que devem balizar o comportamento de todos os profissionais da Companhia.
São eles:

Foco em Resultado
A sobrevivência de qualquer empresa depende da sua capacidade de gerar resultados –
quantitativos e qualitativos – que garantam crescimento e desenvolvimento empresarial
autossustentado.

Profissionalismo
Atendimento ao primeiro hospital de grande porte via Projeto Estruturante.

O trabalho referenciado pela competência técnica e realizado de forma responsável, com
observância à governança da Companhia e aos preceitos legais, como marca registrada da
atuação profissional.

Início de fornecimento de GNV em duas novas cidades – Governador Valadares e
Piraúba.

Trabalho em Parceria

Entrada em operação do primeiro parque de geração de energia elétrica 100% a gás
natural, de 1.200 kVA de potência instalada, no município de Contagem.
Quitação da 1ª Emissão de Debêntures da Companhia, celebrado com o BNDES
em 2009 para viabilizar os projetos Sul de Minas e Vale do Aço, no valor de R$ 294
milhões
RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO
(R$/mil)
2013

2014

2015

2016

Receita Operacional Bruta ....................... 1.514.267 1.659.619 1.669.911 1.451.669
Gás comprado para revenda ..................... (900.907) (1.042.532) (1.050.925) (877.118)
Dívida Bruta ............................................
339.693
381.307
368.398
301.544
LAJIDA ...................................................
236.993
203.728
213.414
193.803
Lucro líquido ...........................................
157.176
141.088
117.070
97.692
Remuneração a acionistas ........................
128.618
118.946
53.685
97.693
Lucro Líquido por lote de mil ações (reais) ..
384,05
344,74
286,06
238,71
Ativo total ................................................ 1.688.600 1.790.328 1.800.777 2.020.850
Passivo.....................................................
759.116
853.101
878.225 1.069.798
Patrimônio líquido ...................................
929.484
937.227
922.552
951.052

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

ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Também, em 2016, traçamos como objetivo disseminar o conhecimento dos atributos do
produto “gás natural” nas localidades em expansão do mercado de varejo. Foram veiculadas campanhas de mídia, em diversos meios, com esclarecimentos dos benefícios e vantagens do gás natural em termos de sustentabilidade, segurança, competitividade, espaço
físico, dentre outros. Além disso, a Companhia patrocinou grandes eventos, estabeleceu
parcerias com instituições públicas para reforçar a qualidade e a segurança do energético
distribuído pela GASMIG e promoveu incentivos a projetos socioculturais, que contribuem
para a disseminação da cultura e da educação em Minas Gerais.

Finalizamos o novo Plano de Carreiras, Cargos e Remunerações (PCCR) para implantação
em 2017, de maneira a profissionalizar a gestão do capital humano e equalizar as diversas
carreiras na Companhia, tornando mais claras as regras de evolução na carreira.

indústria extrativa foi ainda maior em 2016, cerca de (9,4%), revertendo a pequena expansão havida em 2015, de 3,9%.

A integração dos conteúdos, alicerçada em relações profissionais saudáveis e complementares, agrega mais qualidade aos resultados empresariais e ganhos a todos os envolvidos.

INDÚSTRIA DE GÁS NO BRASIL
Passamos por um ano de baixa produção industrial, o que gerou queda relevante no consumo de gás do segmento industrial. Também foi um ano em que houve relativo reestabelecimento do nível dos reservatórios das hidrelétricas, o que gerou uma queda ainda maior no
consumo do segmento de geração de eletricidade. Após três anos consecutivos da geração
elétrica sendo o principal uso do gás natural no Brasil, o uso industrial volta a ocupar a
primeira colocação em 2016.
Enquanto a queda do consumo industrial foi de (9,4%), a queda do consumo de gás para
a geração elétrica foi de (34,4%). Vale frisar que a indústria, assim como os outros segmentos comerciais, foi prejudicada pelo contexto econômico do país e teve sua produção
reduzida em cerca de (6,6%) em relação a 2015. No caso da geração elétrica, a geração
a gás natural é utilizada de forma complementar à geração hídrica. Apesar de também
ser influenciada pela queda na produção industrial, ao reduzir a demanda por energia
elétrica, a principal explicação para a queda do consumo do segmento de geração elétrica é o melhor nível dos reservatórios. Em 2015, a média de energia armazenada nos
reservatórios das hidrelétricas durante o ano foi de 30%, enquanto em 2016 essa média
alcançou 47%.
A indústria de transformação, que já havia terminado 2015 com uma variação de (9,8%) em
relação a 2014, terminou 2016 com uma variação de (6,1%) em relação a 2015. A queda na

Fonte: Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado - ABEGÁS.
Segundo a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS), as distribuidoras de gás natural do Brasil chegaram ao fim de 2016 com 31,8 mil
quilômetros de rede e com 3,06 milhões de consumidores. Enquanto em 2015 tivemos um
crescimento de 9,9% na extensão de rede em relação ao ano anterior, em 2016 o ritmo
de crescimento se arrefeceu atingindo 5,9%. Entretanto, houve crescimento de 7,99% no
número de consumidores em 2016, calcado principalmente no crescimento do número de
consumidores residenciais, mantendo o ritmo de 2015.

FINANÇAS
Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta da Companhia diminuiu em 2016, principalmente, pelo menor
consumo dos clientes do mercado de siderurgia e mineração, motivados pela crise econômica nacional, que atingiu também o Estado de Minas Gerais.
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Receita Operacional Bruta por Segmento – 2016

Liberação de recursos R$ mil

Lucro Líquido

2014 ......................................................................................................................
2015 ......................................................................................................................
2016 ......................................................................................................................
Total......................................................................................................................

90.268
33.592
23.849
147.709

Este montante corresponde a aproximadamente 57% do valor total contratado junto ao
BNDES para o financiamento de uma carteira de projetos com desembolsos previstos até
2018. A liberação dos recursos pelo BNDES ocorre de acordo com as comprovações de
desembolsos dos projetos e está prevista para acontecer até 2018.
Considerando a amortização de cerca de R$88 milhões durante o ano de 2016, a dívida da
GASMIG ao término do ano era de R$ 301.544, comparada a R$ 368.398 ao final de 2015.

Principais indexadores da dívida

Panorama Tributário
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 as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância à legislação societária, aos Pronunciamentos, às Orientações e às Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), além das normas emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC).
O quadro abaixo apresenta a composição dos tributos contabilizados:

Resultado Operacional
O comportamento do Resultado Operacional, Lucro Líquido, LAJIDA e das margens Líquida e de LAJIDA da GASMIG foram influenciados, principalmente, pela redução no
consumo de gás para os clientes dos setores de siderurgia e metalurgia. Adicionalmente,
a menor demanda por energia ocasionou uma redução do mercado térmico, reforçando a
queda dos resultados de 2016.

TRIBUTOS (R$ Mil)

2015

2016

IRPJ ............................................................................

22.650

CSLL ..........................................................................

8.636

10.457
4.033

PIS ..............................................................................

22.495

21.383

COFINS ......................................................................

103.620

98.493

ICMS ..........................................................................

203.324

176.279

IPTU ...........................................................................
TOTAL ......................................................................

155
360.880

241
310.886

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 37% do total em 2016.
DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA
R$ mil

Geração de Caixa – LAJIDA

Descrição

2013

Colaboradores .............

41.451

%
11

2014
45.548

%
13

2015
43.091

%
13

2016
46.666

%
15

Governo ......................

142.940

38

141.817

40

127.088

39

113.753

37

Juros, aluguéis e outros ..

30.021

10

27.917

8

41.135

13

53.333

17

Acionistas ...................

128.618

33

118.946

33

53.685

16

69.191

22

Lucros retidos .............

28.558
371.588

8
100

22.142
356.370

6
100

63.385
328.384

19
100

28.501
311.444

9
100

Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro
2013

2014

2015

2016

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
A retração da economia brasileira e o baixo despacho das usinas termelétricas afetaram
sobremaneira as vendas da GASMIG em 2016. Nessas condições, a GASMIG comercializou um total de 1.066.351 mil metros cúbicos de gás natural – equivalentes a 2.913,53
mil metros cúbicos por dia – sendo 216.497 mil metros cúbicos de gás natural para as
termelétricas – equivalentes a 591,52 mil metros cúbicos por dia – e 849.854 mil metros
cúbicos de gás natural para os demais segmentos – equivalentes a 2.322 mil metros cúbicos
por dia – o que representou um faturamento anual de R$1.451.669.
A utilização do gás natural pelas termelétricas caiu em 2016, com redução de (54,69%) em
relação a 2015, pois não foram despachadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico –
ONS em função da menor necessidade de energia termelétrica requerida no País. A redução
do volume de gás consumido pelos outros segmentos foi de (9,26%) em relação a 2015.
Entretanto, a GASMIG teve forte expansão de 227,59% das vendas no segmento residencial, de 14,09% no segmento de cogeração bem como de 10,39% para o segmento de uso
geral e pequeno comércio que mitigaram a redução de (3,48%) apresentada pelo segmento
automotivo e a retração mais expressiva de (10,03%) do volume de gás comercializado
para o segmento industrial. Assim, o desempenho das vendas da GASMIG, em 2016, foi
reduzido em (24,61%) em relação ao ano anterior.

Volumes de Vendas (m3/ano)

Receita Operacional Bruta (R$ mil) ............ 1.514.267 1.659.619 1.669.911 1.451.669

Margem LAJIDA
2013
RECEITA LÍQUIDA (R$ Mil) ..
CMV (Gás Comprado) ..............
PMSO .........................................
Pessoal .........................................
Material .......................................
Serviços .......................................
Outros ..........................................
MARGEM LAJIDA...................

1.203.048
74,9%
5,4%
3,4%
0,2%
1,0%
0,8%
19,7%

2014
1.319.874
79,0%
5,6%
3,3%
0,2%
1,2%
0,9%
15,4%

2015
1.332.550
78,9%
5,1%
3,3%
0,1%
1,1%
0,6%
16,0%

2016
1.143.093
76,7%
6,3%
4,0%
0,2%
1,4%
0,7%
17,0%

A geração de caixa pelo conceito LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação
e Amortização) apresentou uma recuperação da margem a patamares históricos, atingindo
17,0% em relação à Receita Líquida, influenciada pelo impacto do custo do gás.

Lucro Líquido
O lucro líquido atingiu o valor de R$97.962 em 2016, influenciado, principalmente, pela
redução no consumo de gás para os clientes dos setores de siderurgia e metalurgia, bem
como para o mercado térmico.

Patrimônio Líquido (R$ mil) .......................
Extensão de Rede (km em operação) ..........
RENTABILIDADE (%)

929.484
846

937.227
880

922.552
960

951.052
1.014

Patrimônio Líquido .....................................

16,91

15,05

12,69

10,27

Margem Operacional ..................................
Margem Líquida .........................................

18,06
13,06

14,65
10,69

11,13
8,79

9,81
8,55

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

1,25
1,73

0,84
0,84

0,47
0,82

0,47
0,88

PC + PNC / Ativo Total...............................
PC + PNC /Patrimônio Líquido ..................
Lajida/Serviço da dívida* ...........................

44,96
68,50
3,1

47,65
91,02
2,4

48,77
95,20
2,3

52,94
112,49
4,4

* Critério de cálculo alterado em 2016, conforme orientação da cláusula de covenants do
BNDES.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Em outubro desse ano, a GASMIG efetuou o pagamento da última parcela de amortização
do contrato relativo à 1ª Emissão de Debêntures da Companhia, celebrado com o BNDES
em 2009 que viabilizou os projetos Sul de Minas e Vale do Aço, no valor de R$ 294 milhões, findando assim todas as obrigações decorrentes do referido contrato.
A finalização das obrigações relativas a esse contrato vem reforçar a solidez da Companhia
em termos da gestão eficiente de caixa e a capacidade de realizar grandes empreendimentos, fundamental para o crescimento sustentável da GASMIG.
O Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES, juntamente com o BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), financia atualmente, grande parte da carteira de investimentos da
Companhia (2013 – 2017), por meio da 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, totalizando R$259.442, com uma participação de até 80% do valor dos projetos.
Do valor total da 4ª emissão, até 2016, houve a liberação de R$147.709, integralizados para
os projetos de investimento da GASMIG, conforme quadro a seguir:

A carteira de clientes atendidos pela GASMIG ao final de 2016 foi de 15.492 consumidores, representando uma expansão de 267,54% em relação ao ano anterior. Esses clientes
estão distribuídos em 35 municípios, sendo: a) 110 indústrias de grande e médio porte;
b) 394 pequenas indústrias e estabelecimentos comerciais e de serviços; c) 43 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) 4 empresas do segmento de cogeração, geração e climatização; g)
14.935 unidades residenciais; h) 2 usinas termelétricas.

Segmento Industrial
O mercado industrial da GASMIG corresponde a 93,62% do volume distribuído para fins
não termelétrico e está baseado principalmente 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 dez maiores clientes da
GASMIG foram responsáveis por 66,88% do consumo do segmento industrial.
Em 2016, as vendas para o segmento industrial totalizaram 795.595 mil metros cúbicos de
gás natural, equivalentes a uma média diária de consumo de 2.173,76 mil metros cúbicos –
já englobadas as vendas para o segmento de GNC industrial – representando uma retração
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de 10,03% em relação ao ano anterior. Tal desempenho foi motivado pela manutenção da
política de elevação de preços do gás adotada pela PETROBRAS bem como pela conjuntura econômica fortemente recessiva no primeiro semestre de 2016.
Apesar da conjugação de fatores adversos que afetaram o segmento industrial em 2016,
a GASMIG celebrou um contrato industrial para fornecer mensalmente 1.440 mil metros
cúbicos de gás natural – equivalentes a 48 mil metros cúbicos por dia – a uma empresa de
grande porte do setor vidreiro que está se instalando no sul do Estado, com início de fornecimento previsto para o 4º trimestre de 2018.
A GASMIG celebrou três novos contratos industriais, totalizando um volume de gás natural de 250 mil metros cúbicos por mês, para atendimento a um hospital de grande porte via
Projeto Estruturante e a duas empresas do setor farmacêutico. O fornecimento do gás de
um desses contratos está previsto para o 1º trimestre de 2017.
A GASMIG está em negociações de novos contratos com indústrias de médio/grande porte
para fornecimento de um volume mensal que totaliza cerca de 3.600 mil metros cúbicos de
gás natural, equivalente a 120 mil metros cúbicos por dia de consumo.
Durante o ano de 2016, a GASMIG manteve o incentivo a consumos adicionais aos
volumes já contratados, mediante condições comerciais especiais. Essa estratégia possibilitou a comercialização de uma média diária de 368,22 mil metros cúbicos de Gás
Especial, totalizando 134.769 mil metros cúbicos fornecidos para clientes industriais de
grande porte do ramo siderúrgico e para os dois clientes do segmento de GNC industrial. Esse aumento do volume comercializado representou uma expansão de 38,06% em
relação ao ano anterior. A fidelização de clientes que possuem maior versatilidade de
utilização de energéticos – destacando-se a utilização do gás para geração termelétrica
bem como para injeção em altos-fornos – possibilitou mitigar a retração do segmento
industrial e reduzir penalidades por retirada a menor no contrato de suprimento com a
PETROBRAS.

Segmento de Cogeração
O pleno funcionamento da primeira planta de cogeração a gás de grande porte instalada em
indústria no Estado e a entrada em operação do primeiro parque de geração de energia elétrica em horário de ponta 100% a gás natural, de 1.200 kVA de potência instalada, consolidaram o fornecimento de gás natural ao segmento de geração e cogeração. Assim, em 2016,
a GASMIG forneceu aos clientes desse segmento 11.419 mil metros cúbicos de gás natural,
equivalentes a uma média diária de consumo de 31,2 mil metros cúbicos, registrando um
aumento de 14,09% em relação ao ano anterior.
Apesar do momento econômico do País, a GASMIG participou de diversos eventos relativos ao segmento de geração, cogeração e climatização a gás natural, destacando-se o
encontro da Abrava – Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação
e Aquecimento, realizado em Belo Horizonte, a fim de divulgar as alternativas tecnológicas
deste segmento.

nos) em 2016, resultando em 271 clientes em operação nos municípios de Belo Horizonte,
Betim, Confins, Contagem, Juiz de Fora, Nova Lima, Santa Luzia, Poços de Caldas (Sul
de Minas) e Ipatinga (Vale do Aço). A esses clientes, a GASMIG forneceu 785 mil metros
cúbicos de gás natural – equivalentes a uma média diária de 2,15 mil metros cúbicos – que
representou um crescimento de 104,96% em relação a 2015.

Segmento Residencial
O segmento residencial da GASMIG atende aos municípios de Belo Horizonte, Contagem,
Nova Lima, Juiz de Fora e Poços de Caldas, e conquistou 14.935 unidades consumidoras
no final de 2016. Nesse ano, o segmento residencial consumiu 1.235 mil metros cúbicos,
equivalentes a uma média diária de consumo de 3,38 mil metros cúbicos de gás natural,
representando um expressivo aumento de 227,59% em relação ao ano anterior.
Em 2016, foram captadas 13.618 UDA – Unidade Domiciliar Autônoma, sendo que 1.026
UDA são provenientes de Novas Construções, elevando para 22.888 UDA a quantidade total de clientes residenciais já captados pela GASMIG. Esse aumento expressivo no número
de clientes residenciais captados ocorreu graças à estratégia implementada pela Companhia
de contratar empresas para execução de serviços de auxílio à captação de clientes do mercado urbano.

Segmento Termelétrico
A GASMIG fornece gás natural a duas Usinas Termelétricas – UTE interligadas ao sistema
elétrico e 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.
A utilização do gás natural pelas termelétricas, após manter-se elevada nos últimos três
anos, caiu drasticamente em 2016, com redução de (54,69%) em relação a 2015, em função
da menor necessidade de energia elétrica gerada por essas usinas. A GASMIG forneceu a
essas termelétricas 216.497 mil metros cúbicos de gás natural, equivalentes a uma média
diária de 591,52 mil metros cúbicos.

Gás Natural Comprimido – GNC
As vendas para o segmento de GNC totalizaram 13.429 mil metros cúbicos de gás natural
em 2016 – equivalentes a 36,69 mil metros cúbicos por dia – representando uma redução
de (5,44%) em relação ao ano anterior. Desse montante, foram fornecidos 385 mil metros
cúbicos para o segmento de GNC automotivo, já englobados nas vendas para o segmento
automotivo – GNV (tabela a seguir). Para o segmento de GNC industrial, foram fornecidos
13.044 mil metros cúbicos no ano, representando uma redução de (5,81%) em relação a
2015, equivalentes a uma média de consumo de 35,64 mil metros cúbicos por dia, já contabilizados no volume do segmento industrial (tabela a seguir).

GASMIG – Evolução da Segmentação do Mercado

A mudança na política de preços para os combustíveis automotivos da PETROBRAS,
com o aumento do preço do diesel observado no último trimestre de 2016, ampliou a
competitividade do gás natural para geração de energia elétrica em horário de ponta
principalmente para os clientes potenciais que não podem optar pelo mercado livre de
energia elétrica.

Industrial* ...............................

1.000.100

Uso geral e pequeno comércio ..

9.025

7.439

Residencial .............................

–

63

Segmento Automotivo – GNV

Automotivo** .........................

41.643
–

Em 2016, a GASMIG distribuiu 32.571 mil metros cúbicos de Gás Natural Veicular - GNV,
equivalentes a uma média diária de consumo de 89 mil metros cúbicos – já englobadas as
vendas para o segmento de GNC automotivo – representando uma retração de 3,48% em
relação ao volume comercializado no ano anterior.
A retração do mercado de GNV iniciada em meados de 2005 pode ser atribuída tanto à
política de subsídios do Governo Federal a combustíveis líquidos – aliada à desconfiança
do mercado quanto à sustentabilidade da oferta do GNV – quanto aos entraves burocráticos
para a regulamentação das conversões, como também à forte renovação da frota nacional.
De acordo com a ABEGÁS – Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás
Canalizado, o ciclo de retração das vendas de GNV no Brasil parece ter chegado ao fim,
com ligeiro crescimento das vendas ao final de 2016, fenômeno também percebido nas
vendas da GASMIG.
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* Segmento industrial, GNL e GNC destinado à industrias
** Segmento automotivo e GNC destinado a postos

Estrutura de Mercado em 2016 (%)

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 molécula 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.

EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Em 2016, a GASMIG investiu na expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural
(RDGN) no Estado de Minas Gerais, o montante de R$ 32.847, com a construção de 64,78
km de extensão de gasodutos na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Mantiqueira e Sul de Minas.
Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, temos como destaque a continuação do
Projeto Anel Sul para atendimento ao mercado urbano, ressaltando a ligação do Mercado
Central. Foram iniciadas as obras de construção da malha de adensamento em Polietileno
de Alta Densidade (PEAD) para bolsões dos bairros Buritis, Santo Antônio, Santa Lucia,
Sion, Cruzeiro e Anchieta. Foram construídos no total 56,92 km de rede, contemplando a
instalação total de 1.368 válvulas para atendimento a futuros clientes residenciais e comerciais. Ainda dentro do Projeto Anel Sul foram instaladas novas válvulas em locais onde já
haviam redes de distribuição de gás natural em operação possibilitando a ligação de novos
clientes.
No município de Belo Horizonte foi realizado o remanejamento de trecho da rede Linha
Lateral - Cidade Nova/Rio Negro Tronco Norte por interferência da obra da PBH de implantação da Via 710 com o gasoduto existente.
Foi concluído, em 2016, a construção da rede de atendimento ao cliente Multitécnica, em
Sete Lagoas, com a construção de aproximadamente 3,5 km de rede. Foram iniciadas no
município de Sete Lagoas as obras de construção do ramal para ligação do cliente OMPI
totalizando 990 metros de extensão.
Ainda na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foram realizadas obras de saturação
de rede ligando novos clientes em Belo Horizonte, Contagem e Betim contemplando a
construção de aproximadamente 590 m de rede para atendimento ao mercado comercial/
industrial na RMBH.

Durante o ano de 2016, foram investidos R$1.590 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 Belo Horizonte e Poços de Caldas, bem como os projetos de clientes diversos nas regiões atendidas pela Companhia, como OMPI em Sete Lagoas. Foram iniciados a execução
de projetos para atendimento ao Mercado Urbano em Juiz de Fora e a clientes industriais
da cidade de Jacutinga, no Sul de Minas. Ao longo do ano foram elaborados projetos executivos que totalizam aproximadamente 74,5 km de extensão.

Segmento de Uso Geral

Com a continuidade da expansão da rede de distribuição, foram assinados 209 contratos
com clientes do segmento de pequeno comércio (pequenos clientes não residenciais urba-

Ainda em 2016, a SEDECTES, iniciou o processo de discussão para o 1º Ciclo de Revisão
Tarifária quinquenal para concessão de distribuição de gás canalizado em Minas Gerais. A
revisão tarifária busca avaliar se o atual patamar das tarifas homologadas de gás natural é
adequado para o desenvolvimento sustentável da concessão, preservando a qualidade do
serviço e o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária. Segundo previsão da SEDECTES, os trabalhos para o 1º Ciclo de Revisão Tarifária deverão se encerrar no ano de
2017, quando serão publicadas novas tarifas resultantes deste processo.

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 2,2 km de rede construídos no ano de 2016.

Em 2016, duas novas cidades passaram a contar com postos de GNV – Governador Valadares e Piraúba. Outros destaques foram a implantação de Projetos Pilotos para testes com
GNV nas frotas das prefeituras de Juiz de Fora e Barbacena, e a apresentação do “Projeto
Frota Verde” no 9º Fórum Internacional para o Desenvolvimento Sustentável – SUSTENTAR 2016 e no II Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas.

Segmento de Pequeno Comércio – Pequenos Clientes Não Residenciais Urbanos

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, que, em agosto de 2016, foi extinta, e a competência passou a ser da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – SEDECTES. Essas tarifas são compostas pelo custo médio de aquisição do gás natural adicionado
do custo de distribuição e impostos aplicáveis. O preço médio de custo 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 2016, o reajuste
do custo de distribuição foi de 10,95%.

Na Região da Mantiqueira, foram construídos aproximadamente 540 metros de rede para
atendimento ao cliente Shopping Jardim Norte e iniciadas as obras do ramal para ligação
dos clientes residenciais COPAMIG I e II.

Buscando reverter tal situação, a GASMIG elaborou um grande projeto para revitalização
do GNV no Estado que será executado durante os próximos dois anos. A expectativa é que,
com a implementação das ações previstas no projeto, haja uma recuperação do segmento
já no curto/médio prazo.

O adensamento da malha de distribuição urbana para atendimento ao segmento residencial tem se apresentado uma grande oportunidade para captação de clientes no segmento
de uso geral, englobando hotéis, clubes, academias, supermercados, hospitais e pequenos
estabelecimentos industriais. A captação de clientes no segmento de uso geral é importante
para atenuar as oscilações de consumo do segmento industrial, impactado mais diretamente
pela crise econômica do País. A GASMIG celebrou 7 novos contratos com clientes do segmento de uso geral, com expectativa de atingirem em 2017 um consumo estimado de 154
mil metros cúbicos por mês, sendo 2 desses novos clientes atendidos pela malha urbana e
iniciaram sua operação ainda em 2016.

Em 2016, a PETROBRAS não disponibilizou gás 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.

O total de rede construída na Região Metropolitana de Belo Horizonte no ano de 2016 foi
de, aproximadamente, 62,2 km.

O ano de 2016 foi desafiador para o GNV e todo setor de combustíveis em geral, pois
inúmeros postos foram fechados, dentre os quais 14 postos que também comercializavam
GNV, alguns deles, localizados em regiões estratégicas, reduzindo a abrangência da rede
de abastecimento.

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. Em 2016, esses clientes consumiram 8.249 mil metros cúbicos de gás natural
– equivalentes a um consumo diário de 22,54 mil metros cúbicos de gás natural – representando uma expansão de 5,74% em relação ao ano anterior e que foi, principalmente,
impulsionada pela recuperação das vendas após o 3º trimestre de 2016.

cambiais da moeda norte americana e uma parcela de transporte reajustada anualmente pela
variação do IGP-M.

EVOLUÇÃO DA GESTÃO
Gestão de Pessoas

POLÍTICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E TARIFAS
O preço de aquisição para o mercado não-térmico é estabelecido no contrato de aquisição celebrado com a PETROBRAS, o Contrato de Suprimento Adicional (CSA). Este
contrato foi aditivado no dia 10 de fevereiro de 2017, com novas condições de fornecimento, com prazo de vigência repactuado para 31 de dezembro de 2021 e alteração
da quantidade diária contratual para adequação à realidade do mercado de gás natural
mineiro.
Até ano de 2016, a precificação do gás natural considerava 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. A partir de 2017, conforme aditivo assinado entre
GASMIG e PETROBRAS, a precificação passa a ser através de uma parcela de molécula,
reajustada conforme uma cesta de óleos cotada no mercado internacional e as variações

Em 2016, a GASMIG investiu no desenvolvimento de 100% de seu quadro de gestores.
Foram 49 profissionais capacitados ao longo do ano. Com foco no atingimento de resultados, foi realizada análise do perfil profissional individualizado dos ocupantes de posições
de liderança na empresa. Como resultado desse processo, foi desenhada uma matriz do
perfil profissional de cada um e identificados os potenciais de complementariedade desses
profissionais.
A partir desse estudo, clarificou-se a identidade institucional, o que resultou na definição
dos Propósitos da Diretoria Executiva, traduzindo em três princípios norteadores da atual
gestão: Foco em Resultado, Profissionalismo e Trabalho em Parceria.
O quadro de gestores foi capacitado para exercer a gestão com visão ampliada, fundamentada na satisfação simultânea das expectativas de acionistas, clientes-alvo e colaboradores.
A gestão de pessoas na GASMIG teve como marco, em 2016, a aprovação de novo Plano
de Carreiras, Cargos e Remunerações – PCCR, com implantação em janeiro de 2017.
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O PCCR é instrumento de importância fundamental para a dinâmica de gestão empresarial
e organizacional. O Plano trouxe soluções simples e modernas para o desenvolvimento das
carreiras e servirá como ferramenta de engajamento das pessoas nos objetivos e resultados
da Companhia e a consequente retenção dos talentos.

Visando automatizar e integrar os processos da Companhia, o projeto estrutural Integração
da Informação nos sistemas SAP ECC e SAP CCS viabilizou a melhoria no fluxo de dados
entre os processos de atendimento a clientes, projetos de construção de rede, ligação de
clientes do mercado urbano, manutenção da rede e capitalização dos ativos.

A GASMIG manteve, em 2016, sua política de treinamentos internos e externos, promovendo a integração entre as áreas e a multiplicação do conhecimento gerado pelos profissionais da Companhia.

Para o atendimento a emergências e solicitações de serviços a clientes, o sistema de geoprocessamento foi integrado ao sistema de monitoramento da frota de veículos de campo
da GASMIG, permitindo a partir de determinada localização a visualização em tempo real
do veículo com a equipe mais próxima da rede de gás para o atendimento. Foi também atualizado o monitoramento da rede, com infraestrutura de redundância interna, independente
da conexão com a internet.

O Portal de Treinamentos Internos foi implantado e, com a inovação, todos os colaboradores passaram a poder oferecer e se inscrever em treinamentos internos na Companhia, o
que ampliou o interesse no compartilhamento do conhecimento entre as áreas da empresa.
Em 2016, a Companhia investiu na criação de instrumento para nortear o desenvolvimento dos profissionais: o Plano de Capacitação Individual – PCI. Este plano tem por
objetivo mapear os conhecimentos e competências essenciais e desejáveis que cada colaborador precisa ter para desempenhar com excelência suas atividades. Desse modo,
a capacitação dos profissionais passa a ser direcionada a suprir eventuais desvios de
conhecimento, trazendo melhores resultados para os investimentos no capital intelectual
da Companhia.
Ações para melhoria do clima interno da Companhia tiveram especial atenção em 2016.
Foram, ao todo, 376 ações desenvolvidas e implementadas por todas as áreas da empresa
para favorecer a boa ambiência, amparadas nas melhores práticas, para o bom relacionamento profissional, tais como reuniões mensais com a equipes, reuniões semestrais de feedback e gestão à vista.
GASMIG em números
Profissionais .........................................................................................................
Homens.................................................................................................................
Mulheres ...............................................................................................................
Nível superior .......................................................................................................
Nível técnico .........................................................................................................
Nível médio ..........................................................................................................

215
169
46
97
104
14

Gestão da Rede de Gasodutos
Em 2016, foram concluídas diversas ações técnicas que modernizaram a gestão da
rede de gasodutos da Companhia, aumentando a confiabilidade, segurança e transparência nas relações com os clientes e consumidores em geral. Entre elas, destaca-se a
implantação e testes de tecnologia pioneira no mercado brasileiro: medição de volume
de forma remota no Mercado Central, sem a necessidade de acesso de leituristas às
instalações dos clientes. Outro destaque foi a conclusão do projeto e instalação de
infraestrutura do sistema de aquisição de dados via satélite em 9 pontos da rede de
distribuição de gás natural. Para clientes com alta variabilidade de consumo, foi instalada tecnologia de medição de volumes com maior abrangência de leitura, garantindo
a assertividade do faturamento.
Foram realizados testes de monitoramento de pressão da malha de distribuição urbana
de forma remota nas estações enterradas, assegurando a identificação da necessidade de
manutenção antes que os clientes sejam afetados, além de testes em software analítico de
segurança patrimonial, que, associado às imagens de câmeras de vídeo, analisa, processa
e envia, de forma inteligente, alarmes de presença de pessoas em estações de gás diretamente para o Centro de Operação do Sistema da Companhia, que tem monitoramento
24 horas.
Buscando elevar a qualidade da distribuição e medição de gás natural, a GASMIG realizou
a contratação de serviços de leitura de medidores de gás; adquiriu 9 trechos de medição
certificados por laboratórios acreditados pelo INMETRO, 7 medidores de gás de grande
porte com sensores de alta frequência e 35 emissores de pulso inteligente; e operacionalizou, junto ao laboratório terceirizado, novo cromatógrafo de bancada implementando tecnologia atual no processo analítico das características físico-químicas do gás natural e de
compostos sulfurados.
A Companhia automatizou o cadastro de informações de novos clientes utilizando aplicações em tablets, implementou acesso remoto a todos os cromatógrafos de linha instalados nas Estações de Recebimento de Gás Natural (ERGN), contribuindo para otimizar
o processo de diagnóstico de falhas e a aquisição de dados, e, com intuito de agilizar a
disponibilização diária da composição do gás natural, tanto interna quanto externamente.
A GASMIG realizou a integração das informações de cromatografia no ambiente virtual
Sharepoint.

Com o crescimento do número de ligação de clientes do mercado urbano, foi desenvolvido
aplicativo para tablet para a ligação de clientes remotamente em campo, comunicando com
o sistema de leitura e faturamento SAP CCS diminuindo o tempo de processamento e erro
de digitação.
A solução exclusiva desenvolvida pela GASMIG, aplicada no cliente Mercado Central em
Belo Horizonte, permitiu a leitura e o monitoramento de consumo remotamente para um
conjunto de pontos de medição que são as lojas do mercado. Os dados são consolidados e
enviados via internet ao sistema de monitoramento da rede de gás dispensando a visita de
um leiturista e ganhando agilidade no faturamento.
A comunicação para aquisição de dados em pontos estratégicos da rede de gás, como citygates e grandes clientes, que anteriormente utilizava a tecnologia GPRS (General Packet
Radio Services ou Serviços Gerais de Pacote por Rádio) foi modernizada para a tecnologia
de banda larga e satélite, diminuindo as falhas de comunicação e garantindo a disponibilidade das informações para o ambiente de monitoramento da rede, faturamento e programação de retirada de gás.
A infraestrutura de servidores para internet, portal GASMIG e correio eletrônico foi migrada para o datacenter da PRODEMGE, empresa de tecnologia da informação do Governo
de Minas Gerais, através de convênio de cooperação técnica para REDE GOVERNO interligando os órgãos do Estado.
Visando a segurança da informação e segregação de funções, foi implantado o sistema SAP
GRC-AC Governance, Risk & Compliance - Access Control para monitoramento e controle
dos acessos emergenciais aos sistemas da plataforma SAP.
O módulo para gestão e controle de orçamento de investimentos, SAP IM - Investment
Management, foi implantado no final de dezembro, permitindo melhorias no controle dos
investimentos alinhadas ao orçamento aprovado.

DESEMPENHO SOCIAL
Nesse ano, a GASMIG manteve seu posicionamento quanto à Política de Segurança,
Meio Ambiente e Saúde (SMS) e o reforço da missão institucional, conciliando o desenvolvimento econômico e o respeito ao meio ambiente, em harmonia com os interesses
das comunidades para contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida de
toda a sociedade e não somente minimizando 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 da sua diretriz
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 democratização do
acesso à cultura e ao esporte e à proteção ou promoção do patrimônio histórico-cultural
de Minas Gerais, desenvolvidos nos municípios por onde passa a sua rede de distribuição. Em 2016, com base no lucro da Companhia, foi possível investir mais de R$1.421
nessas iniciativas, beneficiando a população dos municípios de Belo Horizonte, Coronel
Fabriciano, Ipatinga, Antônio Dias, São Brás do Suaçuí, Tiradentes, Ibirité, Santa Luzia,
Poços de Caldas, Ouro Branco/Itatiaia, Ouro Preto, Contagem, Lagoa Grande, Lagoa
Formosa, Tiros, Araxá, Uberaba, Arinos, dentre outros municípios abrangidos pela Companhia.

A GASMIG, no compromisso de atuar ativamente da indústria de distribuição de gás natural, da legislação à prática, participou da elaboração de normas técnicas, com destaque
para:

Lei Federal de Incentivo à Cultura .......................................................................

R$ 572

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

R$ 143

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

R$ 143

– Norma ABNT NBR 14978 - Conversores de volume de gás: Parte 3 e Parte 4; do Regulamento Técnico Metrológico (INMETRO) - Medidores de Volumes de Gás Combustível;

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

R$ 143

– Regulamento Técnico Metrológico (INMETRO) - Medição fiscal e transferência de custódia para gás;

Incentivo Federal à Pessoa com Deficiência ........................................................

R$ 50

Lei Estadual de Incentivo à Cultura .....................................................................
Minas Olímpica Incentivo ao Esporte ..................................................................

R$ 200
R$ 170

– Nota Técnica da ABEGAS: Diretrizes para o cálculo da incerteza de medição em cenários típicos da distribuição de gás.

Tecnologia da Informação
Alinhada aos seus objetivos estratégicos, a GASMIG implantou 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, foi implantado o sistema de relacionamento com clientes da plataforma SAP CRM – Customer Relationship Management para
a gestão e agilidade no cadastro de clientes integrado ao SAP CCS – Customer Care and
Services estruturando e disponibilizando informações para os processos de captação e ligação de clientes. Ainda para melhorar o atendimento a clientes, foi desenvolvido e implantado o aplicativo Gasmig Atende para dispositivos móveis como smartphones e tablets, com os seguintes serviços para clientes: segunda via de fatura, alteração da data de
vencimento da fatura, envio de fatura por e-mail, consulta de histórico de consumo e os
serviços específicos para grandes clientes de programação de retirada de gás e consulta da
qualidade do gás.
Uma nova versão do site institucional www.gasmig.com.br foi implantada com interface
moderna e amigável, para facilitar o acesso a informação, incluindo a agência virtual Gasmig Atende com os mesmos serviços do aplicativo para dispositivos móveis.

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 2016, continuaram segmentados em ações de marketing direto, geração de mídia espontânea e campanhas massivas.
Durante os meses de abril e maio, aconteceu a aferição de cerca de 10 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) e um estande para auxílio da equipe de aferição na extensão da avenida Arthur
Guimarães, bairro Santa Cruz, em Belo Horizonte, 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, a Companhia marcou presença Speed
Racing, em setembro, evento voltado aos apreciadores de corridas automotivas. Na
ocasião, a GASMIG demonstrou aos visitantes o baixo nível de emissões de poluentes
dos veículos que utilizam GNV e esclareceu dúvidas quanto ao GNV, mas, o ponto

máximo, foi o test drive, na pista de corrida do Mega Space, com um dos veículos da
frota da Companhia. O encontro foi uma oportunidade de estreitar relacionamento em
toda a cadeia do GNV. Outro importante e tradicional evento que conta com a presença
da GASMIG, levando informações acerca do GNV, foi a Feira da Indústria e Comércio
de Barbacena (Feicob).
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 e no evento de encerramento, a Saideira, no estacionamento
do Estádio Mineirão. Os botecos que participaram da festa contaram com o fornecimento
de gás natural para o preparo dos alimentos. O evento, que tem atuação direta nos bairros
onde a GASMIG está presente em Belo Horizonte, contribuiu significativamente para a
disseminação quanto aos benefícios do gás natural no mercado urbano.
A GASMIG ainda patrocinou outro grande evento de gastronomia no mês de outubro, em
Belo Horizonte, voltado para o segmento varejista (residencial e comercial), o Gastronomia
na Praça, que também possibilitou a experimentação do gás natural para a produção de
alimentos na Praça do Papa. Além disso outros eventos/ações relacionadas diretamente com
o segmento varejista como o Mixbeer e o Botecar, receberam o apoio da GASMIG. Ainda
neste mês aconteceu o evento que marcou a chegada do gás natural ao Mercado Central de
Belo Horizonte em conjunto ao aniversário de 87 anos do Mercado.
Em 2016, a Companhia também promoveu o patrocínio de importantes ações como o projeto Magia do Cinema, que, como no ano anterior, levou o cinema a céu aberto para o bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte, no Parque Aggeo Pio Sobrinho, e também à
principal praça de Poços de Caldas, no Sul de Minas, a Pedro Sanches.
Para manter a população informada quanto à expansão da rede de gás natural na região Centro-Sul da capital mineira, a GASMIG realizou uma campanha de reforço dos
benefícios do gás natural para os segmentos residencial e comercial, com testemunhos
dos seus próprios clientes. O reforço do programa “Escave com segurança”, foi realizado com veiculação de comerciais de prevenção, nas principais rádios do Estado,
com intuito de diminuir o número de incidentes com a rede de gás canalizado. As
divulgações contribuíram para o esclarecimento de dúvidas à sociedade quanto ao uso
do gás natural, além de disseminar os benefícios do energético e reforçar as dicas de
segurança. Realização de visitas e ações promocionais nos bairros onde houveram intervenções de obras se somaram aos esforços da equipe de vendas para apresentar aos
belorizontinos nossa solução energética, mais moderna, segura e limpa. Completando
as iniciativas de apoio às ações comerciais, novos materiais de divulgação institucional foram desenvolvidos.
O ano de 2016 marcou a entrada da GASMIG nas redes sociais, abrindo canais modernos
de comunicação com a comunidade em todo o Estado. A Assessoria de Imprensa também
teve sua estrutura reformulada, buscando o aumento de visibilidade da Companhia em
mídia espontânea e a comunicação institucional passou por revisões, gerando mudanças
e até a criação de novos formatos de comunicação com o público interno, com intuito
de horizontalizar as diretrizes estratégicas da GASMIG. Acompanhando a reformulação
institucional e contribuindo para a criação de uma identidade gráfica, a Companhia investiu na uniformização e melhorias das instalações dos Centros de Distribuição de Gás
Natural que estão nas cidades de Poços de Caldas, no Sul do Estado, e em Juiz de Fora,
na Mantiqueira.

ASPECTOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social da Companhia era de R$665.430 para um
patrimônio líquido de R$951.052. As ações em que se divide o capital social da GASMIG
encerraram o ano com um valor patrimonial de R$2,32 cada.
O lucro à disposição dos acionistas, no valor de R$97.693, é composto do lucro líquido
do exercício, no montante de R$97.692, deduzido da constituição da Reserva Legal, no
montante de R$4.885, e acrescido da realização de parcela da Reserva de Lucros a realizar,
no montante de R$4.886.
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 21 de dezembro de 2016, declarou Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$69.192, relativos ao
exercício de 2016. 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 2017. 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.
A Administração irá propor à Assembleia Geral Ordinária o pagamento de dividendos, no
valor de R$28.501, complementares aos Juros sobre o Capital Próprio. O valor a ser distribuído aos acionistas atingirá o montante de R$97.692, o que representa 100,00% do lucro
à disposição dos acionistas.
A Proposta Orçamentária da GASMIG para o ano de 2017 prevê o pagamento de dividendos por meio da distribuição de parte do saldo acumulado de lucros retidos em anos
anteriores (Reserva de Lucros). Tais recursos haviam sido mantidos pelos acionistas no
Patrimônio Líquido da Companhia com o objetivo de financiar o capital circulante e de
atender necessidades de investimentos em obras de expansão da rede de distribuição de gás
natural. Se aprovada sem alterações, a proposta de pagamento de dividendos com parcela
do saldo acumulado da Reserva de Lucros implicará uma distribuição adicional aos acionistas de R$70.000.

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 2016 E 2015 (Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ........................................................................................................................
Títulos e valores mobiliários ..........................................................................................................................
Contas a receber de clientes ...........................................................................................................................
Estoques - materiais para manutenção ...........................................................................................................
Impostos a recuperar ......................................................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social a recuperar .......................................................................................
Direito de retirada de gás ...............................................................................................................................
Outros ativos ..................................................................................................................................................
TOTAL DOS ATIVOS CIRCULANTES .....................................................................................................
NÃO CIRCULANTE
Outros investimentos......................................................................................................................................
Títulos e valores mobiliários ..........................................................................................................................
Impostos a recuperar .....................................................................................................................................
Depósito vinculado a litígios e incentivos fiscais ..........................................................................................
Direito de retirada de gás ...............................................................................................................................
Intangíveis .....................................................................................................................................................
TOTAL DOS ATIVOS NÃO CIRCULANTES ...........................................................................................

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Nota
4
5
7
8
9a
16

6
5
8
15b
16
11

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

2016

2015

42.105
25.849
80.337
5.260
2.131
24.285
111.423
2.608
293.998

33.746
45.717
87.708
4.960
21.027
–
4.272
2.402
199.832

9.650
1.429
38.315
65.717
517.400
1.076.192
1.708.703

24.651
1.012
38.714
58.232
401.876
1.076.460
1.600.945

2.002.701

1.800.777

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 ...........................................................................................
Obrigação de entrega de gás ..........................................................................................................................
Outras obrigações ...........................................................................................................................................
TOTAL DOS PASSIVOS CIRCULANTES.................................................................................................
NÃO CIRCULANTE
Debêntures .....................................................................................................................................................
Provisões para riscos ......................................................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..........................................................................................
Obrigação de entrega de gás ..........................................................................................................................
TOTAL DOS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES .......................................................................................
TOTAL DOS PASSIVOS ...............................................................................................................................

2016

2015

48.860
483.704
3.361
–
10.656
60.694
37.703
3.031
648.009

91.884
244.550
18.503
3.158
10.066
47.504
8.333
579
424.577

12
15a
9b
16

252.684
64.013
27.330
59.613
403.640
1.051.649

276.514
56.596
31.986
88.552
453.648
878.225

17a
17b

665.430
285.622
951.052

665.430
257.122
922.552

2.002.701

1.800.777

12
13
14
9a
17c
16

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social ..................................................................................................................................................
Reservas de lucros .........................................................................................................................................
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................................................................................
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E
DOS PASSIVOS ...........................................................................................................................................

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÔES DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil ações)
Receita líquida de vendas ...............................................................................................................................
Receita de construção de infraestrutura – ICPC 01 .......................................................................................
RECEITA LÍQUIDA .....................................................................................................................................
Custo dos produtos vendidos .........................................................................................................................
Custos de construção de infraestrutura – ICPC 01 ........................................................................................
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS .....................................................................................................
LUCRO BRUTO ............................................................................................................................................
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 .........................................................................................................
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Nota
18
19
20
19
20
20
22
21
21
9c

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

2016
2015
1.143.093
1.332.550
37.350
61.999
1.180.443
1.394.549
(947.837) (1.120.478)
(37.350)
(61.999)
(985.187) (1.182.477)
195.256
212.072
(40.687)
(37.938)
(4.057)
(2.998)
(4.206)
(4.330)
146.306
15.606
(49.729)
(34.123)
112.183
(14.491)
97.692

166.806
19.491
(37.941)
(18.450)
148.356
(31.286)
117.070

DEMONSTRAÇÔES DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Valores expressos em milhares de reais)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ........................................................................................................................
Outros resultados abrangentes ......................................................................................................................................
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO ......................................................................................

2016
97.692
–
97.692

2015
117.070
–
117.070

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2016

2015

97.692

117.070
35.835
(4.549)
8
46.558
36.039
(18.226)
212.735

7.261
(4.991)
15.002
(2.582)
(222.675)

(6.346)
8.681
(2.593)
(6.916)
(141.102)

239.154
5.817
590
433
2.452
224.765
(44.164)
(46.181)
134.420

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

32.531
(48.485)
(15.954)

81.123
(52.794)
28.329

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

(45.668)
(88.288)
23.849
(110.107)

(112.840)
(49.876)
34.472
(128.244)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016..................................

17c
17c
17c
17c

17c
17c
17c
17c
17c

–
–
–
–
665.430
–
–
–
–
–
–
–
665.430

5.853
–
(4.899)
62.431
257.122
–
–
–
4.885
(4.886)
–
28.501

(5.853)
(53.685)
4.899
(62.431)

–
(53.685)
–
–

–
97.692
–
97.692

922.552
97.692
–
97.692

(4.885)
4.886
(69.192)
(28.501)

–
–
(69.192)
–

285.622

–

951.052

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

19.147
(4.656)
109
47.785
37.306
(13.079)
184.304

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

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015..................................
Lucro líquido do exercício ..................................................................
Lucro abrangente do exercício ............................................................
Resultado abrangente do exercício .....................................................
Destinação do lucro proposta à AGO:
Constituição de reserva legal ..............................................................
Realização da reserva de lucros a realizar ..........................................
Juros sobre capital próprio .................................................................
Dividendo adicionais propostos ..........................................................

17c

TOTAL
937.227
(78.060)
117.070
–
117.070

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Valores expressos em milhares de reais)

(Aumento) Redução dos ativos:
Contas a receber .........................................................................................................................................................
Impostos a recuperar ..................................................................................................................................................
Investimentos em aplicações financeiras garantidoras dos empréstimos ..................................................................
Outros ativos ..............................................................................................................................................................
Direito de retirada de gás ..........................................................................................................................................
Aumento (Redução) dos passivos:
Fornecedores ..............................................................................................................................................................
Tributos e contribuições sociais .................................................................................................................................
Salários e encargos .....................................................................................................................................................
Obrigação de entrega de gás .....................................................................................................................................
Outras obrigações .......................................................................................................................................................
Caixa proveniente das operações ................................................................................................................................
Encargos financeiros pagos ........................................................................................................................................
Imposto de renda e contribuição social pagos............................................................................................................
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais ............................................................................................

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 .....................................................
Destinação do lucro proposta à AGO:
Constituição de reserva legal ..............................................................
Juros sobre capital próprio .................................................................
Realização da reserva de lucros a realizar ..........................................
Constituição de reserva de retenção de lucros ....................................

CAPITAL RESERVAS
LUCROS
SOCIAL DE LUCROS ACUMULADOS
665.430
271.797
–
–
(78.060)
–
–
–
117.070
–
–
–
–
–
117.070

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

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 ..........................................................................................................
Amortização do intangível .........................................................................................................................................
Juros sobre financiamentos, empréstimos e debêntures .............................................................................................
Receita financeira de aplicações ................................................................................................................................

Notas

8.359

(90.364)

33.746
42.105
8.359

124.110
33.746
(90.364)

Receitas
Fornecimento de gás .....................................................................................................................................
Outras receitas e despesas .............................................................................................................................
(-) Descontos promocionais ..........................................................................................................................
(-) ICMS - substituição tributária ..................................................................................................................
(-) Provisão para devedores duvidosos .........................................................................................................
Receitas de construção ..................................................................................................................................

2016

2015

1.451.669
2.402
(7.472)
(4.949)
(109)
37.350
1.478.891

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

Insumos adquiridos de terceiros
Gás adquirido para revenda........................................................................................................................... (1.074.992)
Materiais........................................................................................................................................................
(1.858)
Serviços de terceiros .....................................................................................................................................
(15.987)
Outras despesas .............................................................................................................................................
(5.081)
Custos de construção.....................................................................................................................................
(37.350)
(1.135.268)
Valor adicionado bruto .................................................................................................................................
Retenções
Amortização do intangível ............................................................................................................................
Valor adicionado líquido...............................................................................................................................

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

343.623

355.451

(47.785)
295.838

(46.558)
308.893

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

15.606

19.491

Valor adicionado a distribuir .......................................................................................................................

311.444

328.384

Distribuição do valor adicionado ................................................................................................................
Empregados
Remuneração direta .....................................................................................................................................
Benefícios....................................................................................................................................................
FGTS ...........................................................................................................................................................
Impostos, taxas e contribuições
Federais .......................................................................................................................................................
Estaduais .....................................................................................................................................................
Municipais ...................................................................................................................................................
Remuneração de capital de terceiros
Juros e multas ..............................................................................................................................................
Aluguéis ......................................................................................................................................................
Outros ..........................................................................................................................................................
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio ..........................................................................................................................
Lucros retidos ..............................................................................................................................................
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

%

%

40.228
5.172
1.266

13
2
–

37.059
4.650
1.382

11
2
–

52.444
61.068
241

17
20
–

70.889
56.044
155

22
17
–

37.306
4.335
11.692

12
1
4

36.039
3.618
1.478

11
2
–

69.191
28.501
311.444

22
9
100

53.685 16
63.385 19
328.384 100
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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 subprodutos 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 220 empregados (224 em 2015), sendo 112 alocados no processo
de distribuição e 108 em comercialização e administração. (Informação não auditada pelos
auditores independentes).
Em 31 de dezembro de 2016, o passivo circulante da GASMIG excedeu o seu ativo circulante em R$354.011. Esse excesso foi decorrente, principalmente, da contabilização da
obrigação prevista no contrato vigente à época, de um passivo circulante a pagar ao fornecedor de gás, em contrapartida a um ativo não circulante, pelo compromisso de retirada
anual relativo ao ano de 2016, no valor de R$225.394. Além disso, está registrado o saldo a
pagar pelo compromisso de retirada anual relativo ao ano de 2015, no valor de R$182.288,
atualizado até 31 de dezembro de 2016. Em 10 de fevereiro de 2017, a Companhia assinou
o sétimo aditivo ao contrato de fornecimento de gás, que trouxe novas regras para os dois
compromissos de retirada. Para o compromisso de 2015, o novo termo aditivo prevê o
pagamento em até 36 parcelas, sendo facultado a Companhia a antecipação de parte ou
totalidade desse saldo. Não obstante, por força do mesmo aditivo, o compromisso de 2016
foi extinto. 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 (ver nota 28).

 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 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 iniciaram uma negociação para distrato amigável. A conclusão dessa negociação
aconteceu no dia 10 de fevereiro de 2017, ver nota 28.

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 Administração declara que todas as informações relevantes próprias das Demonstrações
Financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às informações utilizadas pela Administração na sua gestão.
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 22 de março de 2017.

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.

1.2. Contratos de compra para fornecimento ao mercado

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

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 2016, a quantidade contratada estabelecida no CSA foi de 4.220 mil m³/dia
(4.020 mil m³/dia em 2015) (informação não examinada pelos auditores independentes).

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.

Em 10 de fevereiro de 2017, foi assinado o aditivo de número 07 ao contrato de suprimento
adicional de gás – CSA e o aditivo número 02, normas gerais, com a Petróleo Brasileiro
S/A – PETROBRAS, alterando as regras contratuais e, consequentemente, a expectativa de
resultados futuros da Companhia. Ver nota 28.

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.

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 resul-

tado. 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.
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. Outros passivos financeiros
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.
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.
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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 2016 e 2015, 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 2016 e 31 de dezembro de 2015.

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 normas contábeis
No exercício corrente, a Companhia analisou as novas normas e as normas revisadas
emitidas pelo IASB, pelo CPC e pelo CFC, que entraram obrigatoriamente em vigor
para períodos contábeis iniciados em 1º de janeiro de 2016. De acordo com a análise da
administração, não houve alteração na forma de mensuração, reconhecimento ou divulgação proveniente de alterações nas normas a seguir:
 CPC 04 - Ativo Intangível (NBC TG 04 (R2))
 CPC 18 – Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado
em conjunto (NBC TG 18 (R1))
 CPC 19 - Negócios em conjunto (NBC TG 19 (R1))

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 2017:
 Modificações no CPC 03 – Demonstração dos fluxos de caixa (NBC TG 03 (R2))
 Modificações no CPC 32 – Tributos sobre o lucro (NBC TG 32 (R2))
Vigência a partir de 1ª de janeiro de 2018 e 2019:
 CPC 47 – Receita de contrato com cliente (NBC TG 47)
 CPC 38 – Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração (NBC TG 38
(R3))
 CPC 10 – Pagamento baseado em ações (NBC TG 10 (R2))
 CPC 06 – Operações de arrendamento mercantil (NBC TG 06 (R1))
 CPC 18 – Investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto (NBC TG 18 (R1))
 CPC 36 – Demonstrações consolidadas (NBC TG 36 (R2))
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
Tipo de aplicação / recurso

2016

2015

Caixa ................................................................................................
Contas correntes ...............................................................................
Operações compromissadas .............................................................
FI Renda Fixa Energia de Minas Gerais ..........................................

5
804
22.039
19.257

3
1.299
16.436
16.008

Total de caixa e equivalentes de caixa ..........................................

42.105

33.746

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 2016 e 2015, 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 2016 de 85,00% a 104,70% e
em 31 de dezembro de 2015 de 99,60% a 104,93% do CDI, tendo como emissores bancos
de primeira linha.
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro de
2016 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
Tipo de Aplicação

Classificação contábil

FIC Pampulha ........ Circulante – Valor justo através do resultado
FIC Pampulha ........ Não Circulante - Mantidos até o vencimento

2016
25.849
1.429
27.278

2015
45.717
1.012
46.729

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 2016 de 104,70%, e 31 de dezembro de 2015 de
104,93% do CDI.
A composição do fundo por classificação dos títulos é apresentada a seguir:
Classificação
Circulante
Letras financeiras – Bancos .............................................................
Debêntures .......................................................................................
Certificados de depósitos bancários (CDB) .....................................
Subtotal ...........................................................................................
Não Circulante
Letras financeiras – Bancos .............................................................
Debêntures .......................................................................................
Outros...............................................................................................
Subtotal ...........................................................................................
Total .................................................................................................

2016

2015

22.578
2.255
1.016
25.849

27.591
9.610
8.516
45.717

436
993
–
1.429
27.278

1.001
–
11
1.012
46.729

6. OUTROS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES FINANCEIRAS VINCULADAS)
Tipo de Aplicação
Títulos Públicos (LFT).....................................................................

2016
9.650

2015
24.651

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.

 CPC 26 – Apresentação das demonstrações contábeis (NBC TG 26 (R2))

7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

 CPC 27 – Ativo Imobilizado (NBC TG 27 (R2))

Consumidores

2016

2015

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

65.879
4.695
1.637
1.834
437
872
9.439
1.627
(6.083)
80.337

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

 CPC 29 – Ativo Biológico e produto agrícola (NBC TG 29 (R1))
 CPC 35 – Demonstrações separadas (NBC TG 35 (R2))
 CPC 36 – Demonstrações consolidadas (NBC TG 36 (R2))
 CPC 45 – Divulgação e participação em outras entidades (NBC TG 45 (R1))
 OCPC 08 – Reconhecimento de determinados ativos e passivos nos relatórios contábil-financeiros de propósito geral das distribuidoras de energia elétrica emitidos de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de contabilidade (CTG 08)
As alterações destas normas não trouxeram impacto significativo nas divulgações ou nos
valores reconhecidos nas demonstrações contábeis.
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PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

c. Reconciliação das despesas do imposto de renda e contribuição social:

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

2016
6.765
125
68
1.946
8.137
(6.083)
10.958
69.379
80.337

2015
12.808
68
16
1.641
6.982
(5.974)
15.541
72.167
87.708

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
2016 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:
Reversões
2014
Adições
2015
Adições
(Resultado)
2016
5.966
8
5.974
118
9
6.083

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.
2016
62
1.193
141
651
84
2.131
37.544
137
634
38.315

ICMS – Compra de gás e provisão ..................................................
ICMS – Rede de distribuição ...........................................................
PIS ....................................................................................................
COFINS ...........................................................................................
Outros tributos .................................................................................
Total no circulante..........................................................................
ICMS – Rede de distribuição ...........................................................
PIS ....................................................................................................
COFINS ...........................................................................................
Total no não circulante ..................................................................

2015
17.866
1.709
253
1.165
34
21.027
37.246
262
1.206
38.714

9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
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 ....................................................................

2016

2015

(12.196)
(5.267)
(17.463)

(25.995)
(9.841)
(35.836)

26.203
13.446
2.099
41.748

7.198
19.607
5.873
32.678

24.285

(3.158)

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 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.
Diferenças temporárias:
Provisão contingências judiciais ......................................................
Provisão para riscos - ICMS na base do PIS e da COFINS .............
Provisão para riscos - de Crédito ICMS sobre ativo imobilizado....
Provisão para perda de ativos ..........................................................
Outras diferenças temporárias..........................................................

2016
(103)
8.667
12.464
1.406
60
22.494

Atualização monetária do ativo financeiro, não tributado quando
incorrido, mas que será tributado simultaneamente à realização
do ativo financeiro, que por sua vez foi transferido para o ativo
intangível mediante a renovação da concessão (amortização pelo
prazo de concessão):

(49.824)
(27.330)

Imposto de renda e contribuição social diferidos líquidos...............

2015
(103)
6.862
12.129
1.406
60
20.354

(52.340)
(31.986)

A movimentação dos impostos diferidos é:
Imposto de Renda
Diferido
Ativo
Passivo
31 de dezembro de 2014 ....................................
Contingências ICMS na base de cálculo
PIS e COFINS ...................................................
Contingências CIAP - Crédito ICMS
s/ Ativo Imobilizado ..........................................
Reversão Diferido - Lei 11.638...........................
31 de dezembro de 2015 ....................................
Contingências ICMS na base de cálculo
PIS e COFINS ...................................................
Contingências CIAP - Crédito ICMS
s/ Ativo Imobilizado ..........................................
Reversão Diferido - Lei 11.638...........................
31 de dezembro de 2016 ....................................

15.110
1.233
256
–
16.599
1.327
246
–
18.172

(40.341)
–
–
1.856
(38.485)
–
–
1.851
(36.634)

Contribuição
Social Diferida
Ativo
Passivo
3.220
444
92
0
3.756
478
88
–
4.322

(14.523)
–
–
665
(13.858)
–
–
666
(13.192)

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:
2016
2015
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social ..............
112.183
148.356
Imposto de renda e contribuição social - despesa nominal ..............
(38.143)
(50.440)
Efeitos fiscais incidentes sobre:
Juros sobre capital próprio ...............................................................
23.525
18.253
Incentivos fiscais..............................................................................
723
1.313
Contribuições e doações indedutíveis ..............................................
(588)
(472)
Outros...............................................................................................
(8)
6
Créditos fiscais .................................................................................
–
54
Imposto de renda e contribuição social - despesa efetiva ................
(14.491)
(31.286)
Alíquota efetiva do imposto .............................................................
13%
21%

10. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, 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.
2016
2015
CEMIG
CEMIG
PASSIVO CIRCULANTE
Salários, provisões e contribuições sociais (1) ..................................
1.072
909
Previdência privada - FORLUZ (2) ...................................................
1.286
920
Plano de saúde - CEMIG SAÚDE (3) ...............................................
312
243
Garantias contratuais – Axxiom (4) ...................................................
252
–
Aluguéis a pagar - CEMIG (5) ..........................................................
77
77
Serviços – Axxiom (6) .......................................................................
223
653
Serviços – Cemig Telecom (7) ...........................................................
16
14
Total .................................................................................................
3.238
2.816
RESULTADO
DESPESAS
Despesas com pessoal (1) ..................................................................
10.727
8.965
Despesas com previdência privada (2) ..............................................
2.270
1.966
(3)
Despesas com plano de saúde ......................................................
1.256
1.016
Despesas com aluguel - CEMIG (5) ..................................................
921
914
Despesas com serviços – Axxiom (6) ................................................
2.411
25
(7)
Despesas com serviços – CEMIG TELECOM ............................
193
172
Total de despesas ............................................................................
17.778
13.058
Total .................................................................................................
21.016
15.874
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 pois esta empresa cede empregados à GASMIG.
(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 Companhia possui contrato de prestação de serviços com a Axxiom Soluções SA para
serviço de análise e desenvolvimento do sistema de clientes e faturamento. Para garantir
a execução do contrato, dada análise de risco de crédito do fornecedor, foi exigido depósito de garantia contratual. O valor foi depositado na conta corrente da Companhia e
registrado em contrapartida na conta de retenções contratuais, no passivo circulante.
(5)
A GASMIG, desde 2013, remunera à CEMIG a título de aluguel de imóvel.
(6)
Parcela relativa à faturamento de serviços prestados pelo fornecedor Axxiom Soluções
Tecnológicas SA para serviço de análise e desenvolvimento do sistema de clientes e faturamento da Companhia, em contrapartida à conta de despesas com serviços.
(7)
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.
A GASMIG remunera diretamente os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Os valores referentes a essa remuneração estão demonstrados a seguir:

Honorários................
INSS .........................
TOTAL ....................

2016
Conselho de
administração
1.104
219
1.323

Conselho
fiscal
251
50
301

2015
Conselho de
administração
830
166
996

Conselho
fiscal
177
35
212

Adicionalmente, a Diretoria Executiva da GASMIG recebeu, a título de remunerações, o
montante de R$2.831 em 2016 (R$1.704 em 2015).

11. ATIVO DE CONCESSÃO - ATIVO INTANGÍVEL
Durante o exercício de 2016, a Companhia realizou investimentos de adensamento na rede
de distribuição de gás natural. O montante de R$52.322, relativo à capitalização de projetos
concluídos no exercício de 2016, 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:

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 ............................
(-) Obrigações Especiais ............
Total do intangível ....................
(*)

Vida útil
Média
(anos)
25

Custo
1.329.677

65.069
19.442
1.414.188
(54.340)
1.359.848

2016
Amortização

2015
Líquido

Líquido

(310.887) 1.018.790

1.017.668

–
–

65.069
19.442

69.145
19.573

(310.887) 1.103.301 1.106.386
27.231
(27.109)
(29.926)
(283.656) 1.076.192 1.076.460

O saldo de construção e expansão de ramais, bem como de material em depósito corresponde, substancialmente, a aquisições de tubos, materiais diversos e obras relacionadas a
projetos de expansão.

O Contrato de Concessão dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado celebrado
entre o Estado de Minas Gerais e a GASMIG, em 27 de julho de 1995, regulamenta a
exploração industrial, comercial, institucional e residencial dos serviços de gás canalizado
pela Companhia, no qual:
i) estabelece quais serviços o operador deve prestar e para quem os serviços devem ser
prestados;
ii) estabelece padrões de desempenho para prestação de serviço público, com relação à
manutenção e à melhoria da qualidade no atendimento aos consumidores. Para cumprir essas obrigações, o concessionário realiza constantemente investimentos na rede de
distribuição;
iii) ao final da concessão, os ativos vinculados à infraestrutura serão revertidos ao poder
concedente mediante pagamento de uma indenização;
iv) o preço é regulado por meio de mecanismos de tarifa estabelecidos em contrato e homologados pelo poder concedente; e
v) todos os bens, equipamentos, canalizações e medidores utilizados na distribuição do
gás, assim como quaisquer outros bens móveis e imóveis adquiridos, por qualquer forma, inclusive veículos e máquinas, utensílios, mobiliários e linhas telefônicas, entre
os quais os realizados com a contribuição de poderes públicos, entes privados ou de
qualquer usuário pertencerão única e exclusivamente à 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:
a) parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados até o final da concessão classificada como um ativo financeiro por ser um direito incondicional de receber
caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente; e
b) parcela remanescente à determinação do ativo financeiro (valor residual) classificada
como um ativo intangível em virtude da sua recuperação estar condicionada à utilização
do serviço público, neste caso, do consumo de gás natural pelos consumidores.
A infraestrutura construída pela concessionária 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.
Em razão da renovação do contrato de concessão ocorrida em 2014, a Companhia possui,
em 2016, apenas valores registrados como ativos intangíveis, pois o prazo de amortização
dos seus ativos está contido no prazo de concessão. Anualmente, é feita análise dos prazos
de vida útil, e, identificado prazo superior à vigência contratual, ocorrerá a transferência
dos valores não amortizáveis dentro do contrato para conta de ativo financeiro a receber do
poder concedente ou alguém por ele determinado.

As movimentações do ativo de concessão da Companhia aconteceram conforme o quadro a seguir:
Descrição
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 ......................................................................................................
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 ..............................................................................................................................
Total amortização do ativo de concessão ...........................................................................
Total do ativo de concessão líquido ....................................................................................
(-) Obrigações especiais .........................................................................................................
Total do intangível ................................................................................................................

Vida útil (anos)

5
25
10
5 a 20
30
10
5
5

Saldo 2014

Adições

Baixas

4.248
10.311
206
7.225
1.033
82.137
1.098.076
1.072
3.631
382
110.731
1.319.052

310
–
–
–
–
–
–
–
–
–
61.689
61.999

–
–
–
–
–
(4.582)
–
(20)
(144)
–
(8.596)
(13.342)

(6.075)
(1.888)
(766)
(42.232)
(161.115)
(753)
(2.484)
(102)
(215.415)
1.103.637
(33.065)
1.070.572

(1.342)
(332)
(106)
(6.141)
(41.313)
(64)
(340)
(59)
(49.697)
12.302
3.139
15.441

–
–
–
3.625
–
20
145
–
3.790
(9.552)
–
(9.552)

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

Saldo 2015
4.558
12.090
206
9.115
1.104
90.203
1.156.526
1.159
3.647
382
88.719
1.367.709
(7.417)
(2.220)
(872)
(44.748)
(202.428)
(797)
(2.679)
(161)
(261.322)
1.106.386
(29.926)
1.076.460
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PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
Descrição
Vida útil (anos)
Ativo de concessão
Servidões permanentes .......................................................................................................
Softwares ............................................................................................................................
5
Terrenos ..............................................................................................................................
Edificações - obras civis e benfeitorias ..............................................................................
25
Benfeitorias em propriedades arrendadas ..........................................................................
10
Máquinas e equipamentos ..................................................................................................
5 a 20
Tubulações .........................................................................................................................
30
Móveis ................................................................................................................................
10
Equipamentos processamento de dados .............................................................................
5
Veículos ..............................................................................................................................
5
Imobilizações em curso ......................................................................................................
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 ..............................................................................................................................
Total amortização do ativo de concessão ...........................................................................
Total do ativo de concessão líquido ....................................................................................
(-) Obrigações especiais .........................................................................................................
Total do intangível ................................................................................................................

Saldo 2015

Adições

4.558
12.090
206
9.115
1.104
90.203
1.156.526
1.159
3.647
382
88.719
1.367.709

Baixas

84
–
–
–
–
–
–
–
–
–
51.806
51.890

Transferências

–
(258)
–
–
–
(366)
(269)
(46)
(779)
–
(3.693)
(5.411)

(7.417)
(2.220)

(2.757)
(406)

(872)
(44.748)
(202.428)
(797)
(2.679)
(161)
(261.322)
1.106.386
(29.926)
1.076.460

(114)
(5.857)
(41.279)
(61)
(388)
(63)
(50.925)
965
2.817
3.782

Saldo 2016

102
9.451
120
1.583
50
3.487
36.985
26
425
93
(52.322)
–

258
–
–
183
98
42
779
–
1.360
(4.051)
–
(4.051)

4.744
21.283
326
10.698
1.154
93.324
1.193.242
1.139
3.293
475
84.510
1.414.188

–
–

(9.916)
(2.626)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(986)
(50.422)
(243.609)
(816)
(2.288)
(224)
(310.887)
1.103.301
(27.109)
1.076.192

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 24c.
Agente Financeiro

Encargos Anuais

2016
Não Circulante

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

3,12% + TJLP = 10,62%
0,74% + CDI = 14,37%
≅ 12,36%
1,60% + CDI = 15,23%

–
33.366
14.865
629
48.860

–
33.340
119.344
100.000
252.684

Circulante

2015
Não Circulante

41.009
33.444
14.570
2.861
91.884

–
66.667
109.847
100.000
276.514

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

Encargos
Financeiros Provisionados
45.244

Encargos
Financeiros Pagos
(42.749)

Resgate /
Amortização
(149.876)

Saldo da Dívida
em 31/12/2015

381.307

Captação
134.472

Encargos
Financeiros Provisionados
41.749

Encargos
Financeiros Pagos
(44.164)

Resgate /
Amortização
(88.288)

Saldo da Dívida
em 31/12/2016

368.398

Captação
23.849

Saldo da Dívida
em 31/12/2015

Todas as captações de recursos realizadas pela Companhia foram devidamente aprovadas
pela Assembleia Geral dos acionistas.
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. Essa operação possuía amortizações mensais de 1,39%, sendo
a última parcela de principal da dívida quitada em outubro de 2016. As debêntures emitidas
eram 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.
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.
Em novembro de 2015, a dívida referente à captação pública do ano de 2012 foi integralmente amortizada em parcela única.
A emissão de debêntures públicas, relativa à captação do ano de 2013, ainda não integralmente quitada, apresenta remuneração de 0,74% ao ano, acima do CDI. A captação de 2013
tem sua amortização em três parcelas iguais. A primeira parcela venceu em 2016 e, as duas
últimas, vencem em 2017 e 2018, sempre no mês de abril.
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.
Durante o ano de 2016, a GASMIG captou um total de R$23.849 por meio destes contratos, atingindo uma captação total de R$147.709 desde sua assinatura. O principal da dívida
até então captado é remunerado da seguinte forma: sobre 61,22% das debêntures subscritas
há incidência de juros à taxa de 2,82% ao ano, acima da TJLP e, sobre as demais 38,78%,
há incidência de juros à taxa de 1,82% ao ano, acima da SELIC. Em 31 de dezembro de
2016, estando vigentes uma TJLP de 7,5% ao ano e uma meta da taxa SELIC de 13,75%
ao ano, a remuneração dessa dívida alcançou uma taxa anual de aproximadamente 12,36%.
Entre janeiro de 2016 e dezembro de 2022 ocorre 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 24b o cronograma de pagamento de principal e juros a
incorrer):
2017
Amortizações do Principal ..............................

47.586

2018
157.203

a) Composição das provisões para riscos:

• Exclusão ICMS sobre a base de cálculo de PIS e COFINS no montante de R$25.489
(R$20.181 em 31 de dezembro de 2015);
• Créditos de ICMS sobre aquisição de ativo imobilizado utilizado na rede no montante de
R$36.657 (R$35.674 em 31 de dezembro de 2015). Ver detalhes abaixo;
• Provisão para contingências judiciais trabalhistas no montante de R$1.532 (R$407 em 31
de dezembro de 2015);
• 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 2015).
2015
Saldo
inicial
407
56.189
56.596

Trabalhistas .................
Tributárias ...................

2016

Adições
1.191
6.292
7.483

Estornos
Utilização e/ou Reversões
(21)
(45)
–
–
(21)
(45)

• 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 2016 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$36.657 (R$35.674 em 2015).
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$8.438 em 31 de dezembro de 2016
(R$4.387 em 2015), com as seguintes naturezas jurídicas:
Administrativas ................................................................................
Tributárias ........................................................................................
Cíveis ...............................................................................................
Trabalhistas ......................................................................................

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

12.1. Covenants
O contrato vigente que a GASMIG possui com o BNDES e 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 despesas financeiras incorridos sobre o endividamento financeiro. É exigido um resultado igual ou maior que 1,3. No ano de 2016, o resultado apurado pela GASMIG para o
indicador EBITDA/Serviço da Dívida foi de 4,4.
b) Endividamento Geral, calculado através da divisão do Exigível Total (passivo circulante
mais passivo não circulante) pelo Ativo Total. É exigido um resultado menor que 0,6.
No encerramento do exercício de 2016 foi apurado um endividamento geral de 0,5.

13. FORNECEDORES
2016

2015

461.590
22.114
483.704

235.537
9.013
244.550

2016

2015
16.011
151
2.107
234
18.503

14. IMPOSTOS A RECOLHER
–
232
2.969
160
3.361

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.
2019

2020
23.863

2021
24.056

2022
23.611

23.949

Saldo
final
1.532
62.481
64.013

2016
155
454
1.907
5.922
8.438

2015

5
454
3.360
568
4.387

b) Os depósitos judiciais são compostos por valores conforme a contingência a seguir:
301.544

ICMS ................................................................................................
INSS Retenções de pessoas jurídicas ...............................................
PIS/COFINS ....................................................................................
Outros...............................................................................................

2015
407
56.189
56.596

As contingências referem-se a:

368.398

Passivo circulante
Fornecedores de gás .........................................................................
Fornecedores de serviços e materiais ...............................................

2016
1.532
62.481
64.013

Trabalhistas ......................................................................................
Tributárias .......................................................................................

Total
300.268

2016
25.489
36.657
3.571
65.717

2015
20.181
35.674
2.377
58.232

16. DIREITOS DE RETIRADA E OBRIGAÇÕES DE ENTREGA DE GÁS
Os saldos, no ativo, são os direitos de retirada futura de gás pela Companhia, reconhecidos
nas contas de adiantamento a fornecedores, no circulante e não circulante.
Direitos de retirada
Térmicas – circulante .......................................................................
Não térmico – circulante ..................................................................
Térmicas – não circulante ................................................................
Não térmico – não circulante ...........................................................

2016
29.994
81.429
59.614
457.786
628.823

2015
4.272
–
88.552
313.324
406.148

A expectativa da Companhia é a utilização total do direito à recuperação dos volumes de
gás até o término do contrato de concessão. A provisão do valor relativo ao ano de 2016
foi de R$225.394 mil, registrado na conta de adiantamento a fornecedores, no ativo não
circulante. A cobrança desse valor, por força do contrato de suprimento de gás assinado
em 2017, foi cancelada pelo supridor e os efeitos desse cancelamento são apresentados
na nota 28.
A Companhia apresenta, no passivo, suas obrigações referentes às obrigações de entrega
futura de gás.
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:
Obrigações de entrega
Não térmico – circulante ..................................................................
Térmicas – circulante .......................................................................
Térmicas – não circulante ................................................................

2016
7.708
29.994
59.614
97.316

2015
2.651
5.682
88.552
96.885

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
Cia. Energética de
Minas Gerais ..............
Município de
Belo Horizonte ............
Total em 31/12/2015
e 31/12/2016................

Quantidades de Ações (milhares)
%
Preferenciais
%
Total

%

134.658

98,7

272.837

100,0

407.495

99,6

1.760

1,3

–

–

1.760

0,4

136.418

100,0

272.837

100,0

409.255

100,0

Ordinárias

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.
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b. Reservas de lucros
A seguir, é demonstrada a composição da conta reserva de lucros:
Reserva legal ....................................................................................
Reserva de lucros a realizar .............................................................
Reserva de retenção de lucros ..........................................................
Dividendos adicionais propostos .....................................................

2016
50.277
94.833
112.011
28.501
285.622

2015
45.392
99.719
112.011
–
257.122

Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas brutas para fins fiscais e as receitas
apresentadas na demonstração de resultado do exercício:
Receita bruta ..................................................................................
Descontos .....................................................................................
Impostos sobre vendas .....................................................................
ICMS Operação própria ...............................................................
ICMS Substituição tributária........................................................
PIS ................................................................................................
COFINS........................................................................................
Receita ..........................................................................................

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.

19. RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO

ii. Reserva de lucros a realizar
Com a renovação do Contrato de Concessão em dezembro de 2014, a Companhia passou a realizar 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 teve origem no valor de atualização monetária do ativo
financeiro acumulado, em função da aplicação do ICPC 01 - Contratos de Concessão.

Receita de construção ......................................................................
Custos de construção........................................................................
Receitas (custos) de construção ....................................................

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.
As retenções de lucros nessa reserva foram devidamente aprovadas 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
por Ações.

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 abaixo:
Lucro líquido do exercício ...............................................................
Reserva legal ...................................................................................
Realização da reserva de lucros a realizar – ICPC 01 .....................
Lucro Disponível para Distribuição .............................................
Dividendos propostos pela administração ...................................
Dividendos adicionais propostos ...................................................
Juros sobre capital próprio ............................................................
Valor total dos dividendos e juros sobre capital
próprio a pagar.............................................................................
(-) IRRF - JCP ................................................................................
Participação dos dividendos no Lucro Realizado após
reserva legal e efeitos da Lei 11.638/07 (%) ...............................

2016
97.692
(4.885)
4.886
97.693

2015
117.070
(5.853)
4.899
116.116

28.501
69.192

–
53.685

97.693
(10.334)

53.685
(8.018)

100,00

46,23

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.
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.
Quando há a propositura de dividendos complementares 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$60.694, refere-se ao montante declarado no exercício
de 2016 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.
Em 21 de dezembro de 2016, o Conselho de Administração da GASMIG declarou juros
sobre o capital próprio (JCP), relativos ao ano de 2016. 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 2016.
A Administração irá propor à Assembleia Geral Ordinária o pagamento de dividendos,
complementares aos juros sobre o capital próprio declarados. O valor a ser distribuído
aos acionistas atingirá o montante de R$97.693, o que representa 100,00% do lucro à
disposição dos acionistas.

2016
1.451.669
(7.472)

2015
1.669.911
(3.198)

(176.279)
(4.949)
(21.383)
(98.493)
1.143.093

(203.324)
(4.724)
(22.495)
(103.620)
1.332.550

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.
2016
37.350
(37.350)
–

2015
61.999
(61.999)
–

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:
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

2016
877.118
25.606
47.785
22.886
10.148
4.981
988.524

2015
1.050.925
24.675
46.558
21.277
8.585
6.396
1.158.416

947.837
40.687
988.524

1.120.478
37.938
1.158.416

21. RESULTADO FINANCEIRO
A composição do resultado financeiro é como segue:
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras ...................................................................
Juros e multas .................................................................................
Outros .............................................................................................
Despesas Financeiras
Encargos da dívida .........................................................................
Juros - retirada mínima anual ........................................................
Juros e multas .................................................................................
PIS/Cofins ......................................................................................
Despesa Debêntures .......................................................................
Outros .............................................................................................

2016

2015

13.079
2.163
364
15.606

18.226
1.010
255
19.491

(37.306)
(10.827)
(273)
(732)
(244)
(347)
(49.729)

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

22. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
No exercício de 2016, foi firmado acordo específico para pagamento da participação nos
resultados da Companhia, no montante de R$4.206. No exercício anterior, o acordo havia
gerado um pagamento total de R$4.330.

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
A GASMIG é co-patrocinadora da Fundação Forluminas de Seguridade Social - Forluz, pessoa jurídica sem fins lucrativos, criada com o objetivo de propiciar aos seus
participantes e respectivos dependentes uma renda de suplementação de aposentadoria
e pensão.
O plano previdenciário, co-patrocinado pela Companhia, denominado “PLANO MISTO
DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PLANO B”, 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.

Número de
Consumidores (*)
2015

Volume
em mil m³ (*)
2016

R$ mil
2015

2016

2015

Automotivo ....................................................................................................................
Gás Natural Comprimido Automotivo ...........................................................................
Industrial ........................................................................................................................
Gás Natural Comprimido Industrial...............................................................................
Uso Geral .......................................................................................................................
Pequeno Cliente não Residencial ...................................................................................
Residencial ....................................................................................................................
Cogeração ......................................................................................................................
Sub-total - Gás Convencional .....................................................................................

43
2
110
2
123
271
14.935
4
15.490

57
2
111
2
116
102
3.820
3
4.213

32.186
385
782.551
13.044
8.249
785
1.235
11.419
849.854

33.393
352
870.468
13.849
7.801
383
377
10.009
936.632

56.136
625
1.188.254
18.755
16.338
2.606
3.347
15.511
1.301.572

54.027
550
1.265.385
18.403
14.695
1.139
979
12.839
1.368.017

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

2
15.492

2
4.215

216.497
1.066.351

477.832
1.414.464

150.097
1.451.669

301.894
1.669.911

(*)

Informações não examinadas pelos auditores independentes.

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.
As principais premissas atuariais utilizadas na avaliação do passivo atuarial são conforme
segue:
2016
2015
Taxa real anual de descontos ...
5,3%a.a
7,3%a.a
Taxa nominal anual
de desconto..........................
10,57%a.a
13,20%a.a
Taxa anual de longo prazo
de inflação ...........................
5%a.a
5,5%a.a
Taxa de inflação médica........
2%a.a
2%a.a
Rotatividade no Plano
de Aposentadoria .................
Nula
Nula
Rotatividade no
Plano de Saúde ....................
3%a.a
3%a.a.
Projeção crescimento real
de salário .............................
Nula
Nula
Fator de capacidade
(salário e benefício) .............
98%
98%
Composição Familiar ............
Dados reais
Dados reais
Tábua Mortalidade Geral ......
AT2000M (Des.20%)
AT2000M (Des.20%)
Tábua Mortalidade de Inválidos
WINKLEVOSS (Des.30%) WINKLEVOSS (Des.30%)
Tábua Entrada Invalidez ....... ÁLVARO VINDAS (Desc.10%)
ÁLVARO VINDAS
Os resultados apurados foram os seguintes:

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

2016
185

2015
189

37,2
6,2
27,2

36,50
5,50
27,50

7.891

5.423

Os valores apurados referentes ao plano de aposentadoria são como segue:
Valor presente das obrigações atuariais com 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 .......................

2016
(550)
427
(123)
–
–
–
(123)

2015
(302)
354
52
–
–
–
52

2016
162

2015
164

29,40
5,5
27,50

29,40
4,1
27,50

7.021

5.296

2016
(845)
–
(845)
–
–
–
(845)

2015
(343)
–
(343)
–
–
–
(343)

Plano de Saúde
Estatísticas dos participantes
População
Participantes ativos ..........................................................................
Características etárias
1. Participantes ativos
1.1. Idade média ...............................................................................
1.2. Serviço creditado médio ...........................................................
1.3. Tempo para aposentadoria ........................................................
Salários e benefícios
1. Participantes ativos
1.1. Salário médio em R$.................................................................
Os valores apurados referentes ao plano de saúde são como segue:
Valor presente das obrigações atuariais sem cobertura ....................
Valor justo dos ativos do plano ........................................................
(Déficit) para cobertura do plano .....................................................
Ganho atuarial não reconhecido.......................................................
Custo do serviço passado não reconhecido ......................................
Limite de reconhecimento do ativo (Asset ceiling)..........................
(Passivo) atuarial líquido no fim do exercício .................................

18. RECEITA
A receita é formada por valores relativos ao fornecimento bruto de gás, conforme tabela a seguir:
Número de
Consumidores (*)
2016

Assistência Médica - CEMIG Saúde

Plano Odontológico
A partir de 2016, a Companhia passou a avaliar isoladamente o plano odontológico.
Os resultados do estudo atuarial são apresentados a seguir, comparativamente a 2015:
Estatísticas dos participantes
Participantes ativos ..........................................................................
Características etárias
1. Participantes ativos
1.1. Idade média ...............................................................................
1.2. Serviço creditado médio ...........................................................
1.3. Tempo para aposentadoria ........................................................
Salários e benefícios
1. Participantes ativos
1.1. Salário médio em R$.................................................................

2016
189

2015
189

30,0
4,80
27,50

30,1
5,0
27,5

5.855

4.667
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Os valores apurados referentes ao plano de saúde são como segue:
Valor presente das obrigações atuariais sem cobertura ....................
Valor justo dos ativos do plano ........................................................
(Déficit) para cobertura do plano .....................................................
Ganho atuarial não reconhecido.......................................................
Custo do serviço passado não reconhecido ......................................
Limite de reconhecimento do ativo (Asset ceiling)..........................
(Passivo) atuarial líquido no fim do exercício .................................

2016
(734)
–
(734)
–
–
–
(734)

2015
(398)
–
(398)
–
–
–
(398)

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
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contra-parte em um instrumento financeiro, advindos da falha destes em
cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas
a receber de clientes.
Contas a receber e outros recebíveis
A exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas características individuais de cada cliente.
As políticas de vendas da Companhia estão subordinadas às políticas de crédito fixadas
por sua Administração e visam minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Além disso, a maior parte das receitas de vendas provém de
grandes indústrias, com sólida situação financeira. A Companhia efetua análises individuais dos saldos em atraso e registra provisão para os créditos que representa sua estimativa de despesas incorridas com as contas a receber. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, registrada no montante de R$6.083 (em 2015, R$5.974) representativos
de 7% (em 2015, 6%) do saldo de contas a receber em aberto para fazer face ao risco
de crédito. A composição de vencimentos e movimentação da provisão foi demonstrada
na nota 7.
Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia detinha caixa e equivalentes de caixa de R$42.105 em 2016 (R$33.746
em 2015), os quais representam sua máxima exposição de crédito sobre aqueles ativos.
O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com bancos e instituições financeiras 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$27.278 em 2016 (R$46.729 em 2015). Também possui Letras Financeiras do Tesouro
adquiridas como garantia parcial da operação de emissão de debêntures da Companhia,
no valor de R$9.650 em 2016 (R$24.651 em 2015). 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:

Debêntures ......
Fornecedores ...

Fluxo de 2 meses
ou
caixa conValor
menos
tratual
contábil
301.544
392.837
8.372
483.704
483.704 483.699
785.248
876.541 492.071

2 - 12
1-2
2-5
Mais de
Meses
anos
anos
5 anos
72.778 180.604 100.104
30.979
5
–
–
–
72.783 180.604 100.104
30.979

Em 31 de dezembro de 2016, o passivo circulante da GASMIG excedeu o seu ativo
circulante em R$354.011. Esse excesso foi decorrente, principalmente, da contabilização
da obrigação prevista no contrato vigente à época, de um passivo circulante a pagar
ao fornecedor de gás, em contrapartida a um ativo não circulante, pelo compromisso
de retirada anual relativo ao ano de 2016, no valor de R$225.394. Além disso, está registrado o saldo a pagar pelo compromisso de retirada anual relativo ao ano de 2015,
no valor de R$182.288, atualizado até 31 de dezembro de 2016. Em 10 de fevereiro
de 2017, a Companhia assinou o sétimo aditivo ao contrato de fornecimento de gás,
que trouxe novas regras para os dois compromissos de retirada. Para o compromisso
de 2015, o novo termo aditivo prevê o pagamento em até 36 parcelas, sendo facultado
a Companhia a antecipação de parte ou totalidade desse saldo. Não obstante, por força
do mesmo aditivo, o compromisso de 2016 foi extinto. 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 (ver nota 28).

c. Risco de Mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de
câmbio, taxas de juros e preços de ações, exercem sobre os ganhos da Companhia ou
sobre o valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados,
dentro de parâmetros aceitáveis, e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno.

Risco de taxa de câmbio
Os riscos de taxa de câmbio relacionam-se com a possibilidade de a Companhia computar prejuízos derivados de flutuações nas taxas de câmbio, aumentando os saldos das
contas a pagar sobre o gás faturado pela PETROBRAS em moeda estrangeira (dólar
norte americano). Este efeito é mitigado pelo repasse da variação cambial aos clientes,
via tarifa, conforme previsto nos contratos de fornecimento de gás natural.
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 da 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:

Ativos - variação pelo CDI/SELIC
Aplicações financeiras - Circulante ......
Títulos e valores mobiliários Circulante ............................................
Títulos e valores mobiliários Não Circulante ....................................
Aplicações financeiras Não Circulante ....................................
Passivos
Debêntures (TJLP) - Circulante ............
Debêntures (CDI/SELIC) - Circulante....
Debêntures (CDI/SELIC) Não Circulante ....................................
Passivo Líquido Exposto.....................
Efeito Líquido da Variação das
taxas de juros .....................................

2016
Projeções
Valor
Cenário 2
Cenário 1
Contábil
SELIC 13,75% SELIC 9,50% SELIC 14,25%
TJLP 6,75% TJLP 10,13%
TJLP 7,50%
41.296

45.219

47.181

25.849

28.305

29.532

1.429

1.565

1.633

9.650
78.224

10.567
85.656

11.025
89.371

(9.100)
(39.760)

(9.714)
(42.444)

(10.021)
(43.786)

(252.684)
(301.544)
(223.320)

(269.740)
(321.898)
236.242

(278.268)
(332.075)
(242.704)

12.922

(19.384)

–

d. Apresentação dos valores justos dos instrumentos financeiros
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro
de 2016, estão, em sua maioria, registrados pelo custo contábil, os quais não diferem
significativamente dos correspondentes valores de mercado estimados.
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. 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.

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 ............................................... 15/12/2016 a 15/12/2017
60.000
Multirrisco – Instalações ..................................... 01/01/2016 a 01/01/2017
37.105
Automóveis Operação ......................................... 07/07/2016 a 07/07/2017
400
Automóvel Administrativo.................................. 25/10/2016 a 25/10/2017
100
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 01/01/2017 a
01/01/2018.
A apólice Automóvel Administrativo tem cobertura para danos ao próprio veículo, pelo
valor da tabela FIPE.

26. TRANSAÇÕES NÃO ENVOLVENDO CAIXA
Durante o exercício de 2016, a Companhia realizou as seguintes atividades não envolvendo
caixa e, por isso, não refletidas nas demonstrações de fluxo de caixa:
• Encargos financeiros adicionados ao ativo de concessão no montante de R$4.443 em
2016 (R$9.205, em 2015).
 Transferência de IRRF sobre JCP para obrigações tributárias no montante de
R$10.334.

27. COMPROMISSOS VINCULADOS A CONTRATOS
A Companhia assumiu compromissos derivados do Contrato de Concessão, cujos principais termos estão descritos a seguir:
 Realizar investimentos, cujos estudos de viabilidade econômica justifiquem sua rentabilidade, assegurando a prestação de serviços previstos no Contrato de Concessão
para atender a demanda nos prazos e especificações técnicas adequados, garantindo
sempre a segurança e a justa retribuição do capital investido;
 Cumprir as especificações técnicas aplicáveis;
 Usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como promover desapropriações e constituir servidões de áreas declaradas de utilidade pública pelo poder
concedente para prestação de serviços previstos no contrato.
 A Companhia 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.
A Companhia tem compromissos contratuais de retirada de gás da Petróleo Brasileiro S/A
– PETROBRAS.

28. EVENTOS SUBSEQUENTES
As demonstrações contábeis foram autorizadas para emissão pelo Conselho de Administração em 22 de março de 2017.
Em 10 de fevereiro de 2017, foi assinado o aditivo de número 07 ao contrato de suprimento
adicional de gás – CSA e o aditivo número 02, normas gerais, com a Petróleo Brasileiro
S/A – PETROBRAS, alterando as regras contratuais e, consequentemente, a expectativa de
resultados futuros da Companhia. Os principais elementos do novo contrato de suprimento
de gás, e suas consequências nos resultados da Companhia, são apresentados a seguir:
 Vigência a partir de 01 de janeiro de 2017 e com final em dezembro de 2021.
 Alteração da Quantidade Diária Contratada e dos compromissos de retirada diária de
gás, com adequação às expectativas de consumo do mercado mineiro até dezembro
de 2021.
 Compromisso de Retirada Mínima Anual (Take or Pay) passa a ser apurado mensalmente, com recuperação automática do volume de gás já pago e ainda não retirado.
 Parcelamento do compromisso de Take or Pay relativo ao ano de 2015, com previsão
de pagamento em até 36 parcelas, com possibilidade de antecipação das parcelas.

e. Apresentação de instrumentos financeiros classificados por hierarquia de valor justo

 Ajuste do preço de aquisição do gás fornecido pela Petrobras.

Os valores dos ativos e passivos financeiros foram classificados em níveis hierárquicos
de valor justo, a saber:

 Cláusulas de programação de retirada de gás mais restritivas.

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 2016:
Aplicações financeiras - Circulante ...........................
Títulos e valores mobiliários - Circulante..................
Títulos e valores mobiliários - Não Circulante ..........
Outros investimentos - Não Circulante ......................

Nível 1

–
–
–
–

Nível 2
41.296
25.849
1.429
9.650

Nível 3

–
–
–
–

 Não será apurado/pago o compromisso de Retirada Mínima Anual (Take or Pay) relativo ao ano de 2016.
Por força da vigência do contrato anterior, a Companhia registrou R$225.394 na conta de
adiantamento a fornecedor – direito de retirada de gás, no ativo não circulante, e sua contrapartida na conta de fornecedores de gás, no passivo circulante. Esse registro provocou
impacto no capital circulante líquido da Companhia, que ficou negativo em R$354.011.
Com a assinatura do novo aditivo contratual, o compromisso de retirada mínima anual do
ano 2016 foi extinto.
Adicionalmente Gasmig e Petrobras negociaram a rescisão do Contrato de Serviço de Distribuição para atendimento à Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN-V), sem ônus
para as partes envolvidas.
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CONSELHO FISCAL

Ao Conselho de Administração e Acionistas da
Companhia de Gás de Minas Gerais.
Belo Horizonte - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia de Gás de Minas Gerais GASMIG (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Companhia de
Gás de Minas Gerais em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os
seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

Titulares
Hailton Madureira de Almeida
Mariah Brochado Ferreira
Sebastião Espírito Santo de Castro

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

Suplentes
Brunno do Carmo Silva
Sheldon Geraldo de Almeida
Tânia Mara Gomes Domingos

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Exercício 2016
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 2016.
Foi verificada a proposta do Conselho de Administração a ser submetida à deliberação da
Assembleia Geral Ordinária – AGO, a ser realizada até 27 de abril de 2017, e à vista do
parecer da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes de 22 de março de 2017,
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, 23 de março de 2017.
Haílton Madureira de Almeida

Mariah Brochado Ferreira

Sebastião Espírito Santo de Castro

Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para
a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios
definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações
financeiras Companhia tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do
auditor
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras Companhia não abrange o relatório da
administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individual e consolidada, nossa
responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras Companhia ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não
temos nada a relatar a esse respeito.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 22 de março de 2017

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC-2SP 011.609/O-8 F/MG

Marcelo Salvador
Contador
CRC-1MG 089.422/O-0

