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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2017
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 financeiras, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2017, juntamente com o relatório dos Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal.

RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO
(R$/mil)
2014

2015

2016

2017

1.659.619

1.669.911

1.451.669

1.766.752

(1.042.532)

(1.050.925)

(877.118)

(1.070.623)

Dívida Bruta

381.307

368.398

301.544

339.386

LAJIDA

203.728

213.414

193.803

271.153

Lucro líquido

141.088

117.070

97.692

149.271

Remuneração a acionistas

118.946

53.685

97.693

118.332

344,74

286,06

238,71

364,74

1.790.328

1.800.777

2.002.701

1.741.706

Passivo

853.101

878.225

1.051.649

776.558

Patrimônio líquido

937.227

922.552

951.052

965.148

Receita Operacional Bruta
Gás comprado para revenda

Lucro Líquido por lote de mil ações (reais)
Ativo total
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DESTAQUES DE 2017
Adequação do contrato de suprimento de gás da GASMIG à realidade do seu mercado,
gerando equilíbrio econômico-financeiro para a Companhia
Ebitda de R$271 milhões, 40% acima ao do ano anterior
Lucro Líquido de R$149 milhões, 53% acima ao do ano anterior
Aumento de 12,6% no volume de gás natural fornecido ao segmento industrial, motivado
por uma política comercial mais ostensiva.

Alcance de 31.355 unidades consumidoras, um aumento de cerca de 102%, distribuídos em
35 municípios de Minas Gerais

Celebração de 2 contratos de GNC Estruturante, na região do Campo das Vertentes
(municípios de Nazareno e São João Del Rei), totalizando 252.000 m3 mensais contratados.

Ampliação do Call Center (número 117) do Mercado Urbano da GASMIG, com atendimento
24hs para emergências

Lançamento, em dezembro de 2017, da maior campanha do País de incentivo às conversões
para o Gás Natural Veicular – GNV Roda Mais

Início de fornecimento de GNV na cidade de Betim, através do Gás Natural Comprimido
Veicular - GNCV
Construção de 46,13 km de rede de gasoduto em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para
adensamento do segmento residencial no município de Belo Horizonte
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA

A Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG (“GASMIG”) é uma sociedade anônima sob o controle
indireto do Estado de Minas Gerais, sendo seus acionistas a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG
(“CEMIG”), 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.

MBH
0,43%

CEMIG
99,57%

INDÚSTRIA DE GÁS NO BRASIL
Nos últimos anos, a indústria de gás natural brasileira tem vivenciado grandes expectativas de mudanças com
as movimentações de desinvestimentos promovidas pela Petrobras. Este cenário de redução da participação da
Petrobras motivou a iniciativa “Gás para Crescer”, que tem objetivo declarado de aprimorar o arcabouço
normativo do setor de gás natural. A efetivação das medidas em análise perante as frentes de trabalho desta
iniciativa pode trazer desafios e oportunidades a toda a indústria de gás natural. A implementação de qualquer
medida depende de maior discussão entre todos os agentes do setor, bem como proposição de leis, resoluções
e outros instrumentos normativos, sendo necessário percorrer ainda longo trâmite pelas diversas esferas de
governança pública. Fato é que pouco se avançou, efetivamente. Muitas ainda são as expectativas.
No entanto, outra mudança de postura da Petrobras que repercutiu no desempenho do mercado de gás natural
foi a adoção de nova política de preços da gasolina, do diesel e do gás liquefeito de petróleo (GLP)
comercializado em suas refinarias. Por conseguinte, no segmento de gás natural veicular (GNV), com a
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promoção de reajustes rotineiros, houve forte ganho de competitividade ante a gasolina. O GLP também sofreu
reajustes, o que favoreceu o gás natural nos usos industrial e residencial.

Gráf. 1 – <Gráfico de competitividade>

No âmbito macroeconômico, após 3 anos sucessivos de forte queda na produção, a indústria entrou em
trajetória de recuperação: ao longo de 2017, o setor industrial apresentou uma maior frequência de taxas
positivas do que o observado em anos anteriores e a produção no país fechou 2017 com crescimento de 2,5% na
comparação com o ano anterior – segundo dados de volumes da produção industrial do IBGE (Pesquisa
Industrial Mensal / Produção Física ou PIM–PF).
Gráf. 2 – Variação anual Produção Física Industrial – Brasil (Pesquisa Industrial Mensal - Indústria Geral)

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física- PIM-PF – IBGE.

A indústria automobilística, em razão da influência da melhora no comércio externo e nas vendas domésticas,
ao favorecer-se da liberação de valores de contas inativas do FGTS, da expressiva desaceleração da inflação e
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dos sinais de melhora do mercado de trabalho, foi apontada como líder deste movimento. Ademais, sua cadeia
de atividades é extensa e com fortes encadeamentos com outros setores.
Vale ressaltar que, mesmo com esse comportamento positivo recente da indústria, houve recuperação apenas
de parte das perdas registradas nos últimos três anos e a atividade fabril ainda se encontra 13,8% abaixo do
nível recorde alcançado em 2013.
Gráf. 3 – Evolução da Produção Física Industrial – Brasil (Pesquisa Industrial Mensal - Indústria Geral)

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física- PIM-PF – IBGE.

De acordo com os dados do acompanhamento estatístico da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras
de Gás Canalizado (ABEGÁS), feito com concessionárias em 20 estados, há que se destacar o aumento das
vendas para os segmentos industrial, de GNV e para geração de eletricidade.
Em razão dessa melhora na atividade fabril e da competitividade do gás natural, o consumo de gás pela
indústria, que havia caído do patamar de 28 milhões de metros cúbicos por dia no período de 2011 a 2015 para
26 milhões de metros cúbicos por dia no ano de 2016, alcançou média diária próxima dos 27 milhões de metros
cúbicos por dia em 2017.
O GNV, por sua vez, apresentou aumento na demanda de 9%, superando o patamar dos 5 milhões de metros
cúbicos por dia após sequência de 4 anos com as vendas oscilando próximas dos 4,8 milhões de metros cúbicos
por dia.
A geração de energia elétrica, que desde 2013 vem dividindo o protagonismo na demanda por gás natural com
a indústria, registrou elevado crescimento. Vale dizer, no caso brasileiro, que a geração elétrica a gás natural é
utilizada de forma complementar à geração hídrica. Em virtude disso, a piora no nível dos reservatórios com a
ocorrência de chuvas abaixo da média histórica levou ao maior acionamento das usinas termoelétricas a gás
natural.
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Gráf. 4 – Evolução do consumo de gás natural - Brasil - 2007 a 2017

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

Ainda com base nas informações da ABEGÁS, a infraestrutura de dutos de distribuição do gás natural chegou
ao fim de 2017 com 33 mil quilômetros de rede, crescimento de 1,1 mil quilômetros (3%) em relação ao ano
anterior. A rede de dutos de transporte, por seu turno, apresenta-se estagnada desde 2015 (dados da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP). Nesse sentido, dada a falta de investimentos na
malha de transporte, a rede de distribuição passou a ser 3,5 vezes mais extensa que a rede de transporte.

Gráf. 4 – Evolução da infraestrutura de transporte e de distribuição de gás natural - Brasil - 2007 a 2017

Fonte: Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado – ABEGÁS e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP.

Em termos de quantidade de usuários, conforme a ABEGÁS, as distribuidoras de gás natural do Brasil
chegaram ao fim de 2017 com quase 3,3 milhões de consumidores, crescimento de 7% em relação ao número de
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2016. Assim, o ritmo de ligações vem se mantendo no patamar dos 200 mil usuários desde 2014, calcada
principalmente no crescimento do número de consumidores residenciais.

Gráf. 5 – Quantidade de usuários de distribuição de gás natural - Brasil - 2007 a 2017

Fonte: Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado – ABEGÁS e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP.

FINANÇAS
Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta da Companhia aumentou em 2017, principalmente, pelo maior consumo dos
clientes do mercado siderúrgico, metalúrgico, mineração, automotivo, cogeração e pelo maior despacho das
usinas termelétricas para utilização do gás natural.

R$ mil
1.766.752
1.800.000
1.659.619

1.669.911

1.700.000
1.600.000
1.451.669

1.500.000
1.400.000
1.300.000
2014

2015

2016
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Receita Operacional Bruta por Segmento – 2017
1,16%
3,38%

1,02%
1,19%

0,33%
0,70%
Industrial

12,87%

Térmico
Automotivo
GNC
Uso Geral
Cogeração

79,34%

PCNR
Residencial

Resultado Operacional

O comportamento do Resultado Operacional, Lucro Líquido, LAJIDA e das margens Líquida e de LAJIDA da
GASMIG foram influenciados, principalmente, pela expansão do consumo nos segmentos industrial e
termelétrico.

R$ mil
250.000

227.617
193.406

200.000

148.356
112.184

150.000
100.000
50.000
0
2014

2015

2016
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Geração de Caixa – LAJIDA

R$ mil
271.153

300.000
213.414

203.728

250.000

193.083

200.000
150.000
100.000
50.000
0
2014

2015

2016

2017

Margem LAJIDA
2014
RECEITA LÍQUIDA (R$
Mil)

CMV (Gás Comprado)

2015

2016

2017

1.319.874 1.332.550 1.143.093 1.400.207
79,00%

78,90%

76,70%

76,35%

PMSO
Pessoal
Material
Serviços

5,60%
3,30%
0,20%
1,20%

5,10%
3,30%
0,10%
1,10%

6,30%
4,00%
0,20%
1,40%

6,27%
3,96%
0,14%
1,19%

Outros

0,90%

0,60%

0,70%

0,98%

15,40%

16,00%

17,00%

19,37%

MARGEM LAJIDA

A geração de caixa pelo conceito LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) atingiu
19,37% em relação à Receita Líquida, influenciada, principalmente, pelo aumento de 22% da Receita Líquida.

Lucro Líquido

O lucro líquido atingiu o valor de R$149.271 em 2017, influenciado pela expansão no consumo de gás em todos
os segmentos da Gasmig, além do efeito da reversão da contingência passiva relacionada à exclusão do ICMS
da base de cálculo do PIS e da Confins.
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Lucro Líquido

R$ mil
160.000

141.088

149.271
117.070

140.000

97.692

120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2014

2015
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2017

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:

TRIBUTOS (R$ Mil)
IRPJ
CSLL
PIS
COFINS
ICMS
IPTU
TOTAL

2016

2017

10.457
4.033
21.383
98.493
176.279
217
310.862

57.175
21.170
25.302
116.541
211.378
220
431.786
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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 as partes retidas pelo governo e Lucros Retidos, que
correspondem a 43% e 34%, respectivamente, do total em 2017.

DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA
R$ mil
Descrição
Colaboradores
Governo
Juros, aluguéis e outros
Acionistas
Lucros retidos

2014

%

2015

%

2016

%

2017

%

45.548

13

43.091

13

46.666

15

55.434

13

141.817

40

127.088

39

113.753

37

187.085

43

27.917

8

41.135

13

53.333

17

44.819

10

118.946

33

53.685

16

69.191

22

-

-

22.142

6

63.385

19

28.501

9

149.271

34

356.370

100

328.384

100

311.444

100

436.609

100

Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro
2014

2015

2016

2017

1.659.619

1.669.911

1.451.669

1.766.752

937.227

922.552

951.052

965.147

880

960

1.014

1.094

Patrimônio Líquido

15,05

12,69

10,27

15,47

Margem Operacional

14,65

11,13

9,81

16,26

Margem Líquida

10,69

8,79

8,55

10,66

LIQUIDEZ (Índice)
Liquidez Corrente

0,84

0,47

0,45

0,87

Liquidez Geral

0,84

0,82

0,88

0,86

PC + PNC / Ativo Total

47,65

48,77

52,94

44,59

PC + PNC /Patrimônio Líquido

91,02

95,20

104,31

74,76

2,4

2,3

4,4

8,7

Receita Operacional Bruta (R$ mil)
Patrimônio Líquido (R$ mil)
Extensão de Rede (km em operação)
RENTABILIDADE (%)

ENDIVIDAMENTO (%)

Lajida/Serviço da dívida*

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

Em 31 de outubro de 2013, a Assembleia Geral Extraordinária - AGE, autorizou a GASMIG a promover a
emissão privada de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor de R$259.442 mil, a serem
subscritas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e BNDES Participações S.A.
(BNDESPAR), com anuência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para emissão, na forma da Resolução
do Conselho Monetário Nacional nº 2.391, de 22 de maio de 1997.
Os recursos decorrentes desta emissão destinam-se ao financiamento de uma carteira de projetos, em
conformidade com o Plano de Investimento da Companhia 2013-2017.
Do valor total da emissão, até 2017 houve a liberação de R$181.579 mil, integralizados para os projetos de
investimento da GASMIG, conforme quadro a seguir:

Liberação de recursos

R$ mil

2014

90.268

2015

33.592

2016

23.849

2017

33.870

Total

181.579

Este montante corresponde a aproximadamente 70% do valor total contratado junto ao BNDES. A liberação dos
recursos ocorre de acordo com as comprovações de desembolsos dos projetos e está prevista para acontecer até
2018.
Em novembro de 2017, a GASMIG realizou a sexta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
em série única. As debêntures foram objeto de distribuição pública, com esforços restritos de colocação e com
dispensa de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução CVM n.º 476, de 16
de janeiro de 2009, conforme alterada. A GASMIG emitiu debêntures no valor de R$50 milhões, para
recomposição de caixa, com vencimento em novembro de 2019 e remuneração de 116,50% do CDI. A emissão
foi bem-sucedida, considerando o contexto da economia brasileira no ano de 2017, o que confirma a
receptividade de que a empresa desfruta no mercado de capitais. A Companhia seguiu sua estratégia de manter
sua qualidade de crédito em níveis que signifiquem baixo risco de crédito para se beneficiar de custos
financeiros compatíveis com a rentabilidade do negócio.
Considerando a amortização de cerca de R$48 milhões durante o ano de 2017, a dívida da GASMIG ao término
do ano era de R$ 339.386 mil, comparada a R$ 301.544 mil ao final de 2016.
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Principais Indexadores da Dívida

14%

31%

55%

TJLP

CDI

SELIC

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

DESEMPENHO COMERCIAL DA GASMIG

Em 2017, a GASMIG implementou uma política comercial mais ostensiva, caracterizada por busca de novos
clientes industriais, oferta de gás adicional a preços competitivos, bem como ajustes contratuais, garantindo
mais volumes de gás firme para a Companhia e para os clientes. Como resultado dessa política, a GASMIG
comercializou em 2017 um total de 1,319 bilhão de metros cúbicos de gás natural – equivalentes a 3.614,36 mil
metros cúbicos por dia – sendo 0,957 bilhão de metros cúbicos de gás natural para os segmentos não
termelétricos – equivalentes a 2.623,47 mil metros cúbicos por dia – e 0,362 bilhão de metros cúbicos de gás
natural para as termelétricas – equivalentes a 990,89 mil metros cúbicos por dia – representando um aumento
de 23,72% em relação ao ano anterior no volume de gás fornecido ao mercado.

O desempenho das vendas da GASMIG para os segmentos não termelétricos em 2017 – resultando em um
faturamento anual de R$1,54 bilhão – foi fortemente impactado pelo aumento expressivo, da ordem de 12,67%
em relação ao ano anterior, no volume de gás comercializado para o segmento industrial, uma vez que esse
segmento representa 93,51% do volume de gás não termelétrico, bem como pelo aumento dos volumes de gás
comercializados para todos os demais segmentos não termelétricos: aumento de 31,98% nas vendas para o
segmento de uso geral e pequeno comércio, aumento de 11,28% no volume de gás natural consumido pelo
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segmento de cogeração, geração e climatização, aumento de 2,53% nas vendas para o segmento automotivo e
pelo emblemático aumento nas vendas para o segmento residencial, com taxa de crescimento de 238,14% em
relação a 2016. O desempenho também foi positivamente impactado pelo aumento de 67,06% da utilização do
gás natural pelas usinas termelétricas – resultando em um faturamento anual de R$227 milhões para o gás
termelétrico, em função da maior necessidade de energia termelétrica requerida no País, tais usinas foram
despachadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS ao longo de todo o ano de 2017.

2013

2014

2015

2016

1.319.242.223

957.566.138

1.066.351.095

849.854.039

1.414.463.991

936.631.674

1.531.814.148

1.085.057.270

1.487.860.490

1.800.000.000
1.600.000.000
1.400.000.000
1.200.000.000
1.000.000.000
800.000.000
600.000.000
400.000.000
200.000.000
-

1.044.567.223

Volumes de Vendas
(m³/ano)

2017

Volumes de Vendas Sem Gás Termelétrico (m3/ano)
Volumes de Vendas Com Gás Termelétrico (m3/ano)

A carteira de clientes atendidos pela GASMIG ao final de 2017 foi de 31.355 consumidores, representando uma
expansão de 102,39% em relação ao ano anterior. Esses clientes estão distribuídos em 35 municípios, sendo: a)
105 indústrias de grande e médio porte; b) 591 pequenas indústrias e estabelecimentos comerciais e de serviços;
c) 44 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) 30.605 unidades residenciais; h) 2 usinas
termelétricas.

Gestão de pós-venda do Mercado Urbano (Residencial e Pequeno Comércio)

Em consonância com a continuidade da expansão do seu Mercado Urbano – que compreende os segmentos
residencial e de pequeno comércio – a GASMIG reforçou a estrutura do atendimento aos clientes desse mercado,
que estão distribuídos nos municípios de Belo Horizonte, Betim, Confins, Contagem, Juiz de Fora, Nova Lima,
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Santa Luzia, Poços de Caldas (Sul de Minas) e Ipatinga (Vale do Aço). Assim, negociou-se com a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais – SEPLAG a adesão ao Pregão de Registro de Preços para
serviços de tele atendimento (ativo e receptivo), permitindo à GASMIG contratar empresa especializada para
responder pelo Call Center do Mercado Urbano, o que representou redução de custos, além de incremento na
qualidade e eficiência do atendimento ao cliente.

Para recebimento das ligações via número 117, a GASMIG passou a ter 4 pontos de atendimento, de 6 h cada, e
1 ponto, de 24 horas, para emergências, a partir de 2017. O serviço também apoia as diversas campanhas de
divulgação da GASMIG, como a Roda Mais, do Gás Natural Veicular - GNV, em curso, e faz a integração das
notas de serviço das diversas áreas da Companhia.

Segmento Industrial
O mercado industrial da GASMIG corresponde a 93,51% 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 quinze
maiores clientes da GASMIG pertencem a esse mercado e foram responsáveis por 78,62% do consumo do
segmento industrial e por 73,52% do volume de gás comercializado para o segmento não termelétrico em 2017.

Em 2017, as vendas para o segmento industrial totalizaram 895.424 mil metros cúbicos de gás natural,
equivalentes a uma média diária de consumo de 2.453,22 mil metros cúbicos – já englobadas as vendas para o
segmento de GNC industrial – representando uma expansão de 12,55% em relação ao ano anterior. Tal
desempenho foi motivado por uma política comercial mais ostensiva, otimizando o consumo de grandes
clientes, através de oferta de gás adicional e novas negociações, bem como pelo despacho de gás destinado ao
denominado “Mercado Secundário” (contratos específicos entre PETROBRAS, GASMIG e clientes industriais,
onde a entrega do gás fica condicionada à sua disponibilidade pela PETROBRAS).

No segmento industrial de médio e pequeno porte, foram captadas 12 novas empresas, agregando um volume
contratado de 431 mil metros cúbicos por mês, além da assinatura de um protocolo de intenções para instalação,
em Poços de Caldas, de uma filial de uma multinacional do setor de alimentos e bebidas, com potencial de
consumo de até 200 mil metros cúbicos por mês.
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Dentre os novos clientes industriais captados, destacam-se dois contratos a serem atendidos via Projeto
Estruturante, com empresas de extração e beneficiamento de minerais metálicos não ferrosos, resultando em
352 mil metros cúbicos mensais contratados, que consolidam esse modal de atendimento e alavancam novos
projetos similares.

As negociações da GASMIG de novos contratos com indústrias de grande porte – objetivando o fornecimento
de um volume mensal que totaliza cerca de 3.300 mil metros cúbicos de gás natural, equivalente a 110 mil
metros cúbicos por dia de consumo – foram mantidas ao longo de 2017.

No período de janeiro a julho de 2017, a PETROBRAS despachou 43.298 mil metros cúbicos de gás natural
destinado ao denominado “Mercado Secundário e, ao longo de todo o ano, a GASMIG manteve a estratégia de
incentivo a consumos adicionais aos volumes já contratados, possibilitando a comercialização de uma média
diária de 285,19 mil metros cúbicos de Gás Especial, que totalizou 104.096 mil metros cúbicos fornecidos para
clientes industriais de grande porte do ramo siderúrgico e para um cliente do segmento de GNC industrial.
Esse volume total comercializado mediante condições comerciais diferenciadas em 2017 foi 9,37% maior do que
o volume comercializado em condições comerciais especiais no ano anterior.

Segmento de Cogeração

Em 2017, houve um aumento de volume de vendas de gás natural para cogeração a gás, graças à performance
dos projetos em operação, que contemplam uma planta de grande porte instalada em indústria e um parque de
geração de energia elétrica em horário de ponta, 100% a gás natural, de 1.200 kVA de potência instalada,
consolidando a participação deste segmento na matriz de vendas da GASMIG. A Companhia forneceu aos
clientes desse segmento 12.707 mil metros cúbicos de gás natural, equivalentes a uma média diária de consumo
de 34,81 mil metros cúbicos, registrando um aumento de 11,28% em relação ao ano anterior.

O interesse por projetos de cogeração de pequeno porte para empreendimentos comerciais e residenciais
também se destacou, por apresentarem boa viabilidade, com possibilidade de redução de custos em
aquecimento de água, maior segurança energética e possibilidade de geração de créditos de energia elétrica
para estes empreendimentos, devido à competitividade do gás natural para geração de energia elétrica, tanto
para geração 100% a gás natural, quanto para sistemas bicombustíveis diesel-gás.
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No segmento de climatização a gás natural, visando otimizar a infraestrutura de seu Centro de Operações, no
município de Contagem-MG, a GASMIG instalou o primeiro chiller a queima direta de gás natural em Minas
Gerais, com capacidade de 50 TR (toneladas de refrigeração), que servirá para climatização de todas as salas,
escritórios, auditório e o próprio Centro de Operações do Sistema, além de ser vitrine para novos projetos
ancorados nessa tecnologia.

Segmento Automotivo – GNV

Em 2017, a GASMIG distribuiu 33.337 mil metros cúbicos de Gás Natural Veicular - GNV, equivalentes a uma
média diária de consumo de 91,33 mil metros cúbicos – já englobadas as vendas para o segmento de GNC
automotivo – representando um crescimento de 2,35% em relação ao volume comercializado no ano anterior,
revertendo uma tendência de queda no volume de vendas de GNV observada desde 2012.

Parte desse crescimento se deu em função da retomada da utilização do gás natural como combustível veicular,
não só em Minas Gerais, mas em todo Brasil, em função dos aumentos sequenciais da gasolina e do etanol, que
fizeram com que a competitividade do GNV ganhasse força no mercado.

Além disso, a GASMIG lançou, no final de 2017, incentivo ao uso do GNV. Com um bônus de 2 mil reais para
cada um dos primeiros 4 mil veículos a serem convertidos para o gás natural, o investimento para conversão
diminui em média 50%, possibilitando ao motorista a recuperação ainda mais rápida do desembolso, devido à
economia nos gastos com combustíveis. A promoção estará vigente durante todo o ano de 2018 e, embora
contemple qualquer potencial usuário que converter o seu veículo para o GNV, tem como público alvo os
grandes consumidores de combustíveis tais como táxis, frotistas e empresas de aplicativos de transporte.

A GASMIG está desenvolvendo ainda uma série de ações estruturais em toda cadeia do GNV em Minas Gerais,
investindo nesse segmento para ampliar o número de veículos convertidos para o GNV bem como o número
de postos revendedores, multiplicando assim a utilização do GNV em todo Estado. Como resultado concreto
destas ações, destaca-se a celebração de contrato para atendimento a um novo posto de distribuição de GNV
localizado na região central de Belo Horizonte, além da retomada das negociações para reativação de vários
postos já ligados à rede da GASMIG.

Em 2017, a GASMIG se reuniu com diversos frotistas, sindicatos e cooperativas de táxi, com empresas de
aplicativos de transporte, como também com prefeituras e órgãos públicos, para divulgar os benefícios
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econômicos e ambientais do GNV. Foram adquiridos 80 Kits GNV de 5ª Geração completos para serem cedidos,
em regime de comodato, a empresas frotistas, a fim de testarem esses equipamentos em seus veículos e
comprovarem, na prática, todos os benefícios proporcionados pelo GNV.

Enfatizando os benefícios ambientais do GNV, como estratégia para redução das emissões de gases nocivos à
atmosfera, merece destaque a premiação que o Projeto Frota Verde, realizado em parceria com a Prefeitura de
Andradas recebeu. O projeto, que teve início em 2012 e que converteu 19 veículos da frota municipal para o
GNV, ficou em 3º lugar na categoria Gestão Ambiental, no concurso de boas práticas de gestão pública
promovido anualmente pela Associação Mineira de Municípios – AMM. Além de reduzir em cerca de 20% as
emissões de CO2, a prefeitura conseguiu economizar mais de 50% nos gastos com combustíveis.

Em relação aos projetos de inovação voltados para o segmento automotivo em 2017, merece destaque a
aquisição, pela GASMIG, de um Sistema de Abastecimento para GNV para atendimento a pequenas frotas de
veículos. Esse sistema será instalado, ainda no primeiro semestre de 2018, no Centro de Operações da GASMIG
localizado em Contagem e será utilizado para abastecimento da frota de 40 veículos da Companhia, os quais
circulam prioritariamente tendo o GNV como combustível. Essa iniciativa é pioneira no país e servirá como
modelo para outras frotas que também utilizam o GNV em seus veículos.

Segmento de Uso Geral

O segmento de uso geral – concebido para o atendimento não só a indústrias de pequeno e médio porte, como
também a estabelecimentos comerciais de médio e grande porte – representa importante parcela da matriz de
vendas da GASMIG por oferecer flexibilidade tarifária e competitividade ao mercado, além de atratividade
econômica e diversificação de mercado para a Companhia.

A grande maioria das indústrias captadas em 2017 se enquadra nessa classe tarifária, demonstrando o potencial
que o segmento representa para ancorar a expansão das redes de distribuição de gás de forma sustentável,
permitindo à GASMIG consolidar e ampliar sua presença em todas as regiões do Estado.

Em 2017, esses clientes consumiram 10.279 mil metros cúbicos de gás natural – equivalentes a um consumo
diário de 28,16 mil metros cúbicos de gás natural – representando uma expansão de 24,61% em relação ao ano
anterior, ampliando a recuperação das vendas do segmento iniciada no 3º trimestre de 2016.
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O adensamento da malha de distribuição urbana encontra no segmento de uso geral importante âncora para
sua viabilização, pela oportunidade de captação de hotéis, clubes, academias, supermercados, hospitais e
pequenos estabelecimentos industriais, assegurando o atendimento ao segmento residencial tanto técnica
quanto economicamente. A captação de clientes no segmento de uso geral é importante ainda para atenuar as
oscilações de consumo do segmento industrial, mais suscetível a oscilações políticas e econômicas. A GASMIG
celebrou 10 novos contratos com clientes do segmento de uso geral, com expectativa de atingirem em 2018 um
consumo estimado de 80 mil metros cúbicos por mês.

Segmento de Pequeno Comércio – Pequenos Clientes Não Residenciais Urbanos

Em linha com a expansão de sua rede de distribuição, a GASMIG intensificou esforços para fornecer gás natural
ao segmento de pequeno comércio (pequenos clientes não residenciais urbanos). Com destaque para as
negociações com empresas do ramo hoteleiro, bem como com bares e restaurantes, tais esforços permitiram se
ter mais 230 novos contratos assinados em 2017, elevando para 587 o número de clientes contratados e
resultando em 462 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), uma expansão de
70,48% em relação ao ano anterior no número de clientes em operação. A esses clientes, a GASMIG forneceu
1.644 mil metros cúbicos de gás natural – equivalentes a uma média diária de 4,50 mil metros cúbicos – que
representou um crescimento de 109,37% em relação a 2016.

Segmento Residencial

O segmento residencial da GASMIG conquistou em 2017 o marco de 30.605 unidades consumidoras que
resultou em uma expansão de 104,92% em relação ao ano anterior no número de clientes residenciais em
operação. Esses clientes consumiram 4.176 mil metros cúbicos de gás natural, equivalentes a uma média diária
de 11,44 mil metros cúbicos, representando um expressivo aumento de 238,11% em relação a 2016 no volume
de vendas para esse segmento.

A captação de novas UDAs – Unidades Domiciliares Autônomas alcançou mais uma marca em 2017: 16.329
novas residências foram agregadas ao universo de clientes residenciais da GASMIG. Consequentemente, o
quantitativo de clientes residenciais já captados foi aumentado para 36.483 UDAs, que estão distribuídos nos
municípios de Belo Horizonte (27.510 UDAs), Contagem (1.736 UDAs), Nova Lima (3.839 UDAs), Juiz de Fora
(1.468 UDAs) e Poços de Caldas (1.930 UDAs). Uma novidade no atendimento ao segmento industrial foi a
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contratação e ligação da primeira residência unifamiliar (casa), confirmando a competitividade do gás natural
no segmento, além do apelo ecológico do energético.

Segmento Termelétrico

A GASMIG fornece gás natural a duas Usinas Termelétricas – UTEs 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 cair drasticamente em 2016 em função da menor
necessidade de energia elétrica gerada por essas usinas, cresceu consideravelmente em 2017, com expansão de
67,06% em relação ao ano anterior. A GASMIG forneceu a essas termelétricas 361.676 mil metros cúbicos de gás
natural, equivalentes a uma média diária de 990,89 mil metros cúbicos.

Gás Natural Comprimido – GNC

As vendas para o segmento de GNC totalizaram 13.427 mil metros cúbicos de gás natural em 2017 –
equivalentes a 36,79 mil metros cúbicos por dia – mantendo-se praticamente iguais às realizadas no ano
anterior. Desse montante, foram fornecidos 612 mil metros cúbicos para o segmento de GNC automotivo,
representando uma expansão de 58,96%, já englobados nas vendas para o segmento automotivo – GNV (tabela
a seguir). Para o segmento de GNC industrial, foram fornecidos 12.815 mil metros cúbicos no ano,
representando uma redução de (1,76%) em relação a 2016, equivalentes a uma média diária de 35,11 mil metros
cúbicos, também englobados no volume do segmento industrial (tabela a seguir).

GASMIG – Evolução da Segmentação do Mercado

Industrial*
Uso geral e pequeno comercio
Residencial
Automotivo**
Cogeração e geração
Total mercado não térmico
Termelétrico
Total geral

2013
998.256
7.439
63
38.810
1.044.568
443.292
1.487.860

2014
1.039.975
8.449
266
36.187
180
1.085.057
446.757
1.531.814

2015
884.317
8.184
377
33.745
10.009
936.632
477.832
1.414.464

2016
795.595
9.034
1.235
32.571
11.419
849.854
216.497
1.066.351

2017
895.424
11.923
4.176
33.337
12.707
957.566
361.676
1.319.242

*Segmento industrial, GNL e GNC destinado à industrias
** Segmento automotivo e GNC destinado a postos
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ESTRUTURA DE MERCADO EM 2017 (%)
Cogeração e Geração
0,96%
Industrial Comprimido
0,97%
Automotivo
2,53%

Uso Geral e Pequeno Comércio
0,90%
Residencial
0,32%

Termelétrico
27,42%

Industrial
66,90%

POLITICA 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.

A partir de 2017, conforme aditivo assinado entre GASMIG e PETROBRAS, a precificação do gás é composta
por uma parcela de molécula, reajustada conforme uma cesta de óleos cotada no mercado internacional e as
variações cambiais da moeda norte americana e uma parcela de transporte reajustada anualmente pela variação
do IGP-M.

Em 2017 se encerraram dois contratos firmados com a PETROBRAS para atendimento 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
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existe disponibilidade e a Companhia o destina para os clientes que celebraram este tipo de contrato. Durante
o ano, a GASMIG consumiu mais de 43 milhões de metros cúbicos nessa modalidade. Vale ressaltar que além
do preço reduzido, o “gás secundário” também apresenta uma margem de distribuição diferenciada.

As tarifas do gás natural praticadas pela Companhia para os diversos segmentos do mercado mineiro são
reguladas pela 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 2017, o
reajuste do custo de distribuição foi de 6,65%.

Em 2017, a SEDECTES, evoluiu o processo do 1º Ciclo de Revisão Tarifária quinquenal para concessão de
distribuição de gás canalizado em Minas Gerais. A revisão tarifária busca avaliar qual o 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. No último ano a SEDECTES definiu
o custo de capital da empresa em 10,02% a.a. e a metodologia a ser aplicada no processo de revisão e também
definiu os parâmetros metodológicos da Revisão Tarifária. Segundo previsão da SEDECTES, os trabalhos para
o 1º Ciclo de Revisão Tarifária deverão se encerrar no ano primeiro semestre de 2018, quando serão publicadas
novas tarifas resultantes deste processo.

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 2017, a GASMIG investiu na expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural (RDGN) no Estado de Minas
Gerais, o montante de R$49.240 mil, com a construção de 49,41 km de extensão de gasodutos na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Mantiqueira e Sul de Minas.
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Na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o destaque foi a continuação do Projeto Anel Sul para atendimento
ao mercado urbano. Foram continuadas as obras de construção da malha de adensamento em Polietileno de
Alta Densidade (PEAD) para bolsões dos bairros Santo Antônio, Santa Lucia, Gutierrez, Carmo, Funcionários,
Savassi e Anchieta. Foram construídos no total 46,13 km de rede, contemplando a instalação total de 1.111
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.

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte foram realizadas obras de saturação de rede ligando 5 (cinco) novos
clientes em Belo Horizonte, Contagem e Betim, contemplando a construção de aproximadamente 490 m de rede
para atendimento ao mercado comercial/industrial na RMBH. O total de rede construída na Região
Metropolitana de Belo Horizonte no ano de 2017 foi de aproximadamente 46,6 km.

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 1,5 km
de rede construídos e a instalação de 51 válvulas no ano de 2017.

Ainda no Sul de Minas, iniciou-se a obra da Linha Lateral Jardim Paraiso Centro com a construção de
aproximadamente 1,2 km de rede. A construção dessa Linha Lateral além de permitir a ligação de novos clientes
residenciais e comerciais na cidade, trará a redundância de dois pontos de abastecimento de gás natural a
RDGN em Poços de Caldas, com a confiabilidade do sistema instalado.

Durante o ano de 2017, foram investidos R$928 mil na elaboração de projetos executivos que compõem a carteira
de projetos da Companhia, assegurando a realização dos futuros investimentos. Foram realizados os projetos
executivos para a expansão residencial na cidade de Belo Horizonte, bem como os projetos de clientes diversos
nas regiões atendidas pela Companhia. Foram concluídos projetos para clientes industriais da cidade de
Jacutinga e projetos de atendimento de indústrias em Extrema, no Sul de Minas. Ao longo do ano foram
elaborados projetos executivos que totalizam aproximadamente 32,8 km de extensão.
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EVOLUÇÃO DA GESTÃO

Gestão de Pessoas

Em 2017, a GASMIG implantou seu novo Plano de Carreiras, Cargos e Remunerações – PCCR, ferramenta que
trouxe soluções simples e modernas para o desenvolvimento das carreiras na Companhia. A implantação do
novo PCCR foi seguida de uma ampla rodada de progressões de mérito, contemplando 57,41% dos
colaboradores que tiveram seus salários base aumentados em média 9,97%, fruto do reconhecimento do bom
desempenho e crescimento de seus profissionais. A aplicação do novo PCCR trouxe uma nova perspectiva para
a gestão de pessoal e serve como instrumento para o engajamento das pessoas nos objetivos e resultados da
Companhia e a consequente retenção dos talentos.

A GASMIG, em 2017, ampliou sua política de capacitação por meio do investimento em cursos externos
específicos e pós-graduações, bem como pela prática de multiplicar internamente o conhecimento entre as
equipes ministrando treinamentos internos todos os meses. Os colaboradores da GASMIG participaram de 284
cursos externos, totalizando 4.812 horas/aula. Já as participações em treinamentos internos somaram 525
inscrições, gerando 1.572 horas de aulas internas promovidas pelos colaboradores que compartilharam com as
equipes de todas as áreas da Companhia o conhecimento do negócio.

Em 2017, a Companhia finalizou um trabalho iniciado em 2016: a criação do Plano de Capacitação Individual –
PCI. Por meio do mapeamento dos conhecimentos e competências essenciais e desejáveis que cada colaborador
precisa ter para desempenhar com excelência suas atividades, o PCI passa a ser ferramenta fundamental para
a gestão do conhecimento na Empresa. Assim, a capacitação dos profissionais pode ser direcionada a suprir
eventuais gaps de conhecimento, trazendo melhores resultados para os investimentos no capital intelectual da
Companhia.

Os gestores de todas as áreas da GASMIG, amparados nas melhores práticas, desenvolveram e implementaram,
ao longo de 2017, ações para melhoria do clima interno da Companhia. Foram 376 ações voltadas para favorecer
a boa ambiência e proporcionar condições para que os relacionamentos profissionais estejam engajados aos
objetivos empresariais.

No ano de 2017, o Projeto de Gestão de Equipes foi incluído no Plano de Negócios da Companhia, que tem por
finalidade assegurar os resultados empresariais esperados por meio da gestão integrada e otimizada do capital
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humano da GASMIG, abrangendo as equipes próprias e terceirizadas. Com a adequada gestão das equipes,
busca-se obter: melhores resultados organizacionais por meio de ações de alinhamento cultural; contratações
de pessoal em quantidade, qualidade e no tempo necessário ao atendimento das demandas; redução da
rotatividade de pessoal, retenção do conhecimento, desenvolvimento do capital intelectual da Companhia;
criação de acervo de conhecimento e inovação tecnológica; aumento da oferta de mão de obra qualificada;
redução e prevenção de riscos trabalhistas; integração e engajamento das equipes com foco nos resultados
empresariais e na retenção de talentos.

2017 foi o primeiro ano de realização do Programa ContribuIR, iniciado em 2016. O Programa consiste no
incentivo proporcionado pela Companhia para que seus colaboradores destinem parte do imposto de renda
pessoa física devido a entidades beneficentes e projetos que se enquadrem em leis de incentivo fiscal.
O programa possibilitou que os colaboradores da Companhia realizassem doações incentivadas no montante
de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais). Além de angariar doações para instituições de reconhecida atuação em
Minas Gerais, a iniciativa também possibilita que os colaboradores pratiquem atividades de voluntariado,
envolvendo-se diretamente com os projetos socioculturais que a GASMIG apoia.

GASMIG em números
Profissionais

209

Homens

165

Mulheres

44

Nível superior

96

Nível técnico

111

Nível médio

2

Gestão da Rede de Gasodutos

Em 2017 a GASMIG buscou melhores equipamentos e ferramentas para agregar ainda mais eficiência e
segurança aos trabalhos desenvolvidos por suas equipes de manutenção. Foram disponibilizados uniformes
anti-chamas completos para os empregados que atuam em situações emergenciais com vazamentos na rede de
gás. Também foram desenvolvidas ferramentas que propiciam a rápida e segura interrupção de eventuais
vazamentos nas redes de PEAD, por meio do processo conhecido como pinçamento. Paralelo a isso a, GASMIG
também ampliou sua capacidade de suprimento de gás em situações de contingência adquirindo novos
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módulos portáteis de armazenamento e descompressão de gás natural, o que evitará a interrupção para
consumidores em caso de atividades de manutenção nas redes ou em emergências.

Também em 2017 a companhia trabalhou intensamente na inovação e no desenvolvimento de diversos
equipamentos, principalmente aqueles voltados a soluções para regulagem de pressão e vazão com segurança
e eficiência. Neste processo de criação foram desenvolvidos equipamentos para serem utilizados no ramal que
atende a Usina termelétrica Aureliano Chaves em Ibirité (duto que irá passar a compor a base de ativos da
GASMIG em 2018), em grandes clientes e em diversas linhas de distribuição de gás. O trabalho de criação e
construção foi tão intenso que permitiu à GASMIG dar entrada em um processo de registro de patente para
uma de suas soluções inovadoras.

Também visando prestar melhor atendimento e conforto aos clientes, houve o reestruturamento do Centro de
Distribuição da Mantiqueira em Juiz de Fora. O novo imóvel que agora abriga o Centro possui ampla área de
escritório, sala de reunião, almoxarifado, garagem e espaço comercial que permite recepcionar seus clientes de
forma diferenciada, oferecendo ainda ótimas condições de trabalho para as equipes da região.

Em 2017 a GASMIG atingiu a marca histórica de 31.300 clientes ligados. Foi uma conquista de toda a
Companhia, evidenciando os esforços das equipes de venda, construção de rede, manutenção e ligação de
clientes. Destacam-se neste universo de clientes ligados em 2017 a primeira casa atendida por gás natural no
estado, situada em Poços de Caldas, o primeiro condomínio de casas de alto padrão, também na mesma cidade
e, a primeira casa de Belo Horizonte, situada no bairro São Pedro.

Em 2017, foram concluídas diversas ações técnicas que modernizaram a rede de gasodutos da Companhia,
aumentando a confiabilidade e a transparência nas relações com os clientes e consumidores em geral. Entre
elas, destaca-se a padronização do Call Center para receber as ligações do 117 - Plantão 24 horas para
atendimento de faltas de gás, de suspeitas de vazamentos e de acompanhamentos de obras próximas a rede de
gás. Outros destaques foram a instalação de infraestrutura do sistema de aquisição de dados via satélite em 8
novos pontos da rede de distribuição de gás natural e a adequação elétrica nas ERGN (Estação de Recebimento
de Gás Natural) Betim, Brumadinho e São Brás atendendo as recomendações da nova norma técnica ABNT
NBR 5419/2015. Para clientes com alto consumo foi implementada a função de programação diária através do
aplicativo GASMIG ATENDE.
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A GASMIG, no compromisso de melhorar continuamente a distribuição do gás, elaborou e revisou
procedimentos e processos, participou de treinamentos e de eventos técnicos, tais como:
- estudos e revisão do procedimento de programação diária de retirada de gás junto ao supridor, em função das
condições do novo Contrato de Suprimento de Gás para a Companhia;
- desenvolvimento do padrão do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), com vistas à prevenção de
incidentes;
- revisão do Plano de Atendimento à Emergências (PAE), que determina os procedimentos a serem adotados
durante a ocorrência de situações de emergência;
- revisão do Manual de Sinalização da GASMIG, que estabelece os critérios a serem observados para sinalização
indicativa do gasoduto e seus equipamentos nos trechos urbanos e rurais;
- participação na revisão da Portaria do INMETRO que regula o uso de medidores de volume de gás no Brasil,
identificando riscos e oportunidades no mercado metrológico de gás;
- conclusão do curso de Incerteza de Medição de Volumes de Gás no SENAI/MG;
- reestruturação das rotas de leituras dos medidores de gás instalados nos clientes para otimização dos recursos
e aumento da eficiência, através de um modelo capaz de suportar o crescimento na base de clientes.

Buscando aumentar a efetividade da distribuição e medição do gás, a GASMIG realizou diversas aquisições,
com destaque para:
- licença do módulo Isolation Area do software Synergi Gas, que contribui para o dimensionamento de zonas
de bloqueio das redes, bem como para identificação de válvulas a serem manobradas durante emergências e
intervenções;
- 02 sistemas de odoração, uma para ERGN Betim e outro para ERGN São Brás, em substituição aos sistemas
adquiridos em 2003;
- 14 trechos de medição certificados por laboratórios acreditados pelo INMETRO;
- 5 medidores de gás com sensores de alta frequência para subsituição em clientes de grande porte.

Para garantir a segurança da distribuição de gás em atmosferas potencialmente explosivas, a Companhia
investiu no treinamento de “Aperfeiçoamento em instalação, inspeção e manutenção de equipamentos Ex
(atmosferas explosivas)” no SENAI Benfica/RJ e realizou estudo e classificação de áreas, de acordo com ABNT
NBR IEC 60079, em 6 áreas de CM/CMRP/ERPs em atendimento ao Ministério do Trabalho e Emprego.
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Tecnologia da Informação

O uso inteligente de tecnologias inovadoras e o alinhamento aos objetivos estratégicos da GASMIG,
propiciaram a Companhia a evolução na arquitetura tecnológica de sistemas de informação, governança para
o negócio, automação, infraestrutura de rede e telecomunicações, além da definição e execução de
procedimentos e boas práticas de mercado.

Visando suportar e agilizar a captação e ligação de clientes, a Política Comercial foi automatizada nos módulos
de relacionamento e de faturamento de clientes no SAP, permitindo monitorar e controlar as negociações de
forma sistêmica.

Para o pós-venda, foi estruturado no SAP o despacho de equipes para notas de serviço para atendimento aos
clientes do varejo e notas de serviço do plano de manutenção dos ativos da RDGN – Rede de Distribuição de
Gás Natural. Além disso, os atendimentos de emergência foram migrados para o callcenter com integração da
comunicação ao COS – Centro de Operação do Sistema.

Para o segmento do varejo, o aplicativo para coletar leituras presencialmente no campo integrado ao SAP, foi
incrementado com a funcionalidade de armazenamento da foto do medidor nos casos de leituras fora da faixa
esperada e posterior análise da anomalia.

Uma solução exclusiva desenvolvida pela GASMIGfoi incrementada com o automatismo do faturamento,
integrando o consumo do sistema de monitoramento SCADA ao faturamento no SAP.
Considerando o contrato de suprimento de gás com faixas de consumo estreitas, foi implantada solução para
cálculo e análise da programação de retirada de gás, considerando o consumo dos clientes e evitando o
pagamento de multas e penalidades.

A interface de comunicação com os bancos foi modernizada, com o automatismo de armazenamento de
informações de pagamentos no padrão bancário, reduzindo a necessidade de procedimentos manuais.
O sistema GIS foi atualizado com informações dos ativos da rede, incluindo a rede interna de clientes do
mercado urbano, armazenamento de informações do desenho da rede, rede em construção, AS BUILT e rede
gaseificada. Além disso, foi implantada a integração entre o GIS e o SCADA, disponibilizando informações de
pressão de rede em tempo real no mapa.
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Para o portfólio de projetos 2017, foram utilizadas as melhores práticas de mercado para gestão desses projetos,
incluindo controles SOX de TI para a segurança do ambiente tecnológico. Com a evolução da maturidade em
gestão de projetos, incluindo a sinergia e integração da área técnica e com as áreas usuárias, houve uma
economia na execução de projetos de 17,79%.

DESEMPENHO SOCIAL

No ano de 2017, a GASMIG manteve seu posicionamento quanto à Política de Incentivos e Patrocínios
destinando parte de seu Imposto de Renda 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 destinou
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.

Anualmente a Companhia prioriza investir em regiões por onde passa a sua rede de distribuição ou em áreas
de interesse de expansão. Os projetos selecionados são voltados à democratização do acesso à cultura e ao
esporte e à proteção ou promoção do patrimônio histórico-cultural de Minas Gerais. Em 2017, os municípios
de Belo Horizonte, São Brás do Suaçuí, Ouro Preto, Uberaba, Conceição das Alagoas, Ipatinga, Poços de Caldas,
dentre outros municípios, próximos as regiões das cidades citadas, foram beneficiados com a aprovação de
projetos no valor total de R$ 657.787,00.
Lei Federal de Incentivo à Cultura
Fundo da Infância e Adolescência
Incentivo Federal ao Esporte
Incentivo Federal à Assistência Oncológica
Incentivo Federal à Pessoa com Deficiência
Lei Estadual de Incentivo à Cultura
Minas Olímpica Incentivo ao Esporte

R$189 mil
R$15 mil
R$47 mil
R$47 mil
R$47 mil
R$280 mil
R$80 mil

A atuação social da GASMIG não se resume a investimentos financeiros. A empresa se preocupa também em
direcionar uma comunicação clara para os assuntos voltados a Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS) e o
reforço da missão institucional. O respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento econômico são premissas
para a estruturação das ações que deverão contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida de toda
a sociedade e não somente minimizando os impactos das atividades desenvolvidas pela Companhia.
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Para manter a população informada sobre as obras de expansão da rede de gás natural na região Centro-Sul,
de BH, a Gasmig reforçou a sua comunicação com ações de face a face nos condomínios e comércios do entorno
da obra. Além disso, a campanha “escave com segurança” que esclarece a população os cuidados com obras
que exigem escavações próximas as redes de gás, foi veiculada nas principais rádios durante todo o ano, dando
suporte as áreas de manutenção e integridade da rede.

Fortalecimento da imagem da GASMIG e Promoções do Gás Natural

Campanhas massivas, ações de marketing direto e geração de mídia espontânea, continuaram a ser a base das
estratégias de publicidade e promoção da Companhia em 2017.

No primeiro semestre, ações de fortalecimento da marca, como a plotagem da frota, o desenvolvimento de
materiais gráficos e eletrônicos de apoio a equipe comercial, a sinalização da Sede e do Centro de Distribuição
de Contagem – COG foram produzidos. Além disso foi veiculada uma campanha em jornais, revistas, rádios e
mídias exteriores para o reforço dos benefícios do Gás Natural Residencial e Comercial. As peças abordavam
de forma simples as vantagens do energético para uso residencial e comercial, reafirmando para os potenciais
clientes as atratividades do Gás Natural.

Como acontece anualmente, a aferição de cerca de 10 mil taxímetros da Região Metropolitana de Belo Horizonte
foi um ponto forte no relacionamento com os taxistas. 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, onde ocorreram
o esclarecimento de dúvidas e disseminação de informações quanto ao uso do Gás Natural Veicular (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). A feira favoreceu o contato direto com
potenciais usuários de GNV, tanto no segmento frotista quanto de taxistas e motoristas de aplicativo. Na
ocasião, a GASMIG demonstrou aos visitantes o baixo nível de emissões de poluentes dos veículos que utilizam
GNV e esclareceu dúvidas sobre a conversão de veículos para o GNV.
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Para o reforço da cadeia de GNV, a Companhia deu seguimento ao projeto de revitalização das oficinas
convertedoras e postos de gasolina, iniciando a estruturação de fachadas e de materiais gráficos de apoio as
vendas.
No final do segundo semestre, a Gasmig lançou a Promoção GNV Roda Mais, beneficiando 4 mil veículos. Para
a divulgação da promoção foram veiculados anúncios em revistas, jornais, rádios, Backbus, traseiras de
Taxis/Carros de Aplicativo, Web, entre outros meios de comunicação de massa.

O ano de 2017 consolidou a atuação da GASMIG nas redes sociais, durante todo o período foram desenvolvidos
posts que reforçaram institucionalmente e comercialmente a Companhia, buscando matérias de mídia
espontânea, por meio da formulação de releases e pautas para entrevistas.

Em relação as ações de endomarketing, durante todo o ano, foram desenvolvidas novos formatos de
comunicação, como vídeos para Smartphones e redes sociais, banners para intranet, com intuito de
horizontalizar as diretrizes estratégicas da GASMIG.

O patrocínio a tradicional Semana da gastronomia, evento que acontece no segundo semestre do ano, foi uma
das ações de marketing direto concentrada no segmento de bares, restaurantes hotéis e demais estabelecimentos
voltados a gastronomia, estas ações contribuíram significativamente para a disseminação quanto aos benefícios
do gás natural no segmento comercial.

ASPECTOS PATRIMONIAIS

A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da GASMIG, realizada em 27 de abril de 2017, aprovou 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. Os referidos dividendos, no valor de R$70.000, foram
integralmente pagos aos acionistas nos meses de outubro e novembro de 2017.

Em 31 de dezembro de 2017, o capital social da Companhia era de R$665.430 para um patrimônio líquido de
R$965.148. As ações em que se divide o capital social da GASMIG encerraram o ano com um valor patrimonial
de R$2,36 cada.
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O lucro à disposição dos acionistas, no valor de R$146.694, é composto do lucro líquido do exercício, no
montante de R$149.271, deduzido da constituição da Reserva Legal, no montante de R$7.463, 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 reuniões realizadas nos dias 23 de janeiro e 23 de março de
2018, aprovou o pagamento de dividendos intercalares a todos os acionistas, no valor de R$60.000, a título de
antecipação dos dividendos do exercício de 2017. Os dividendos intercalares foram pagos imediatamente após
as aprovações.

Com o objetivo de reforçar o capital circulante, além de atender necessidades de recursos para investimentos
da Companhia em obras de distribuição de gás conforme orçamento aprovado, a Administração da GASMIG
irá propor aos acionistas, na Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até abril de 2018, que seja retido do lucro
disponível o montante de R$28.362, o qual deverá ser mantido no Patrimônio Líquido da GASMIG.

Caso a retenção de lucros proposta seja aprovada pela Assembleia Geral Ordinária de 2018, haverá o pagamento
de dividendos adicionais a todos os acionistas, no valor total de R$88.332. Considerando os dividendos
intercalares já pagos em 31 de janeiro de 2018, a distribuição de resultados irá perfazer o montante de R$118.332,
o que representa 80,67% do lucro à disposição dos acionistas.

AUDITORES INDEPENDENTES
Em conformidade com o art. 3º da Lei nº 11.638/07 e com a Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, a
Companhia declara que mantém contrato com a Ernst & Young Auditores Independentes, o qual contempla a
prestação exclusiva de serviços de auditoria externa contábil e tributária.
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Balanço patrimonial
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
Direito de retirada de gás
Outros ativos
Total dos ativos circulantes
Não circulante
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

Total dos ativos

4
5
6
7
8a
15

5
7
14b
15
10

2017

2016

79.517
26.906
113.257
4.410
8.840
172.021
2.683
407.634

42.105
25.849
80.337
5.260
2.131
24.285
111.423
2.608
293.998

13.763
38.609
83.361
121.331
1.077.008
1.334.072

11.079
38.315
65.717
517.400
1.076.192
1.708.703

1.741.706

2.002.701
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Nota
Passivo
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
Benefícios pós-emprego
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Obrigação de entrega de gás
Total dos passivos não circulantes
Total dos passivos
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido e dos passivos

11
12
13
8a
16c
15

11
14a
8b
15

16a
16b

2017

2016

167.078
203.314
3.712
3.120
13.045
38.510
38.711
2.204
469.694

48.860
483.704
3.361
10.656
60.694
37.703
3.031
648.009

172.308
40.279
1.149
38.066
55.062
306.864
776.558

252.684
64.013
27.330
59.613
403.640
1.051.649

665.430
299.718
965.148

665.430
285.622
951.052

1.741.706

2.002.701

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota

2017

Receita líquida de vendas
Receita de construção de infraestrutura - ICPC 01
Receita líquida

17
18

1.400.207
49.240
1.449.447

Custo dos produtos vendidos
Custos de construção de infraestrutura - ICPC 01
Custo dos produtos vendidos

19
18
19

(1.144.912)
(49.240)
(1.194.152)

Lucro bruto

2016
1.143.093
37.350
1.180.443
(947.837)
(37.350)
(985.187)

255.295

195.256

Despesas de vendas, administrativas e gerais
Participação nos resultados
Lucro antes do resultado financeiro e imposto de renda e contribuição social

19
21

(27.448)
(5.974)
221.873

(44.744)
(4.206)
146.306

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro

20
20

50.542
(44.799)
5.743

15.606
(49.729)
(34.123)

227.616
(78.345)

112.183
(14.491)

149.271

97.692

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

8c

Lucro líquido do exercício

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

2017
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício

149.271
149.271

2016
97.692
97.692

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Capital
social
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
Realização da reserva de lucros a realizar
Juros sobre capital próprio
Dividendo adicional proposto
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Dividendos adicionais aprovados
Distribuição de reserva de lucros
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Constituição de reserva legal
Realização da reserva de lucros a realizar
Dividendo mínimo obrigatório
Dividendo adicional proposto
Lucros retidos no exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017

665.430

Reserva
Legal

45.392

Reserva de
Lucros a
Realizar

Reserva de
Retenção de
Lucros

99.719

112.011

Dividendos
Adicionais
Propostos
-

665.430

922.552

97.692

97.692

28.501

(4.885)
4.886
(69.192)
(28.501)

(69.192)
-

28.501

-

951.052

(28.501)

149.271

(28.501)
(70.000)
149.271

(7.463)
4.886
(36.674)
(81.658)
(28.362)

(36.674)
-

-

965.148

4.885
(4.886)

50.277

94.833

-

112.011
(70.000)

-

7.463

665.430

57.740

(4.886)
81.658
28.362

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

89.947

70.373

Total

-

-

Lucros
acumulados

81.658
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Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Amortização do intangível
Juros sobre financiamentos, empréstimos e debêntures
Receita financeira de aplicações
(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
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Títulos e valores mobiliários
No intangível
Caixa líquido aplicado das atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio
Amortização de financiamentos obtidos
Financiamentos obtidos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Aumento em caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício
Aumento do caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2017

2016

149.271

97.692

68.767
(4.663)
1.163
49.548
29.657
(9.628)
284.116

19.147
(4.656)
109
47.785
37.306
(13.079)
184.304

(34.083)
17.282
(1.776)
(11.248)
335.471

7.261
(4.991)
15.002
(2.582)
(222.675)

(280.390)
(18.393)
2.389
(3.545)
324
290.147
(30.405)
(44.903)
214.839

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

7.663
(53.601)
(45.938)

32.531
(48.485)
(15.954)

(167.694)
(47.665)
83.870
(131.489)
37.412

(45.668)
(88.288)
23.849
(110.107)
8.359

42.105
79.517
37.412

33.746
42.105
8.359
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Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais)
2017
Receitas
Fornecimento de gás
Outras receitas e despesas
(-) Descontos promocionais
(-) ICMS - substituição tributária
(-) Provisão para devedores duvidosos
Receitas de construção

2016

1.766.752
31.679
(8.041)
(5.284)
(1.163)
49.240
1.833.183

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

(1.317.684)
(1.962)
(16.640)
(9.657)
(49.240)
(1.393.067)
438.000

(1.074.992)
(1.858)
(15.987)
(5.081)
(37.350)
(1.135.268)
343.623

(49.548)

(47.785)

Valor adicionado líquido

388.452

295.838

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Valor adicionado a distribuir

50.542
438.994

15.606
311.444

Insumos adquiridos de terceiros
Gás adquirido para revenda
Materiais
Serviços de terceiros
Outras despesas
Custos de construção
Valor adicionado bruto
Retenções
Amortização do intangível

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

%

%

48.753
5.235
1.446

11
1
-

40.228
5.172
1.266

13
2
-

123.059
63.806
220

28
15
-

52.444
61.068
241

17
20
-

32.042
2.380
12.782

7
1
3

37.306
4.335
11.692

12
1
4

149.271
438.994

34
100

69.191
28.501
311.444

22
9
100

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
1.1.

A Companhia
A Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG (“GASMIG”), sociedade anônima de
capital fechado, com sede em Belo Horizonte, concessionária de serviço público de gás
canalizado, tendo como acionistas a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
(“CEMIG”) e o Município de Belo Horizonte (“MBH”), tem por objetivo a aquisição,
armazenamento, transporte, transmissão, distribuição e comercialização de gás
combustível ou de 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 214 empregados (220 em 2016), sendo 104 alocados no processo
de distribuição e 105 em comercialização e administração, além de 5 diretores. (Informação
não auditada pelos auditores independentes).

1.2.

Contratos de compra para fornecimento ao mercado
Para distribuição aos vários segmentos de mercado, a Companhia possui com o fornecedor
PETROBRAS o Contrato de Suprimento Adicional (CSA), celebrado em 15 de dezembro de
2004, com o último aditivo tendo sido assinado em 10 de fevereiro de 2017, com vigência
até 2021 e quantidade de gás contratada de 2.800 m³/dia.
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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.

1.4.

Contratos de vendas para o mercado não térmico
A GASMIG cujas tarifas são reguladas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SEDECTES) celebra contratos de fornecimento de
gás com clientes, conforme abaixo:
Segmento Automotivo – Gás Natural Veicular: tarifa específica para fins automotivos, fixa
e está sujeita à substituição tributária para o ICMS.
Segmento Grandes Volumes (Industrial): Clientes do segmento industrial que possuem
consumos a partir de 25.000 m³/mês. Contratos com tarifa de demanda e tarifa de energia
que possuem cláusula de cobrança de demanda conforme o volume contratado, além da
quantidade de energia consumida. O faturamento é quinzenal e apresenta tarifa em cascata
específica para este segmento.
Segmento Uso Geral: Clientes com contrato para consumo de 0 até 60.000 m³/mês
(faturamento mínimo de 250 m³/mês). É facultado aos clientes com consumo mensal entre
25.000 m³ e 60.000 m³, optarem pelo segmento Grandes Volumes.
Segmento Residencial e pequenos clientes não residenciais: clientes da área urbana das
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cidades atendidas pela malha de gasodutos instalados com tecnologia de furo direcional
sem grandes transtornos nas vias públicas, abastecendo as residências (condomínios) e
comércios (padarias, bares, hotéis, hospitais e outros) com expectativa de pequeno
consumo na maioria destes estabelecimentos, próximos a rede de distribuição de gás
natural. Segmento em expansão, atendendo os objetivos estratégicos da Companhia,
prevendo a ligação de ramais em todas as cidades viáveis de Minas Gerais.
Segmento de Gás Natural Comprimido – GNC: Consumidores diversos, instalados em
localidades de não abrangência do gasoduto de distribuição, atendidos pelo Gás Natural
Comprimido transportado por distribuidoras de GNC devidamente credenciadas pela
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.

2. Base de preparação
2.1.

Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), além das normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas na gestão das operações da
Companhia.
A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) está sendo apresentada pela Companhia
como parte integrante de suas demonstrações financeiras, apesar de não ser requerida pela
legislação societária, já que a referida demonstração somente é obrigatória para
companhias de capital aberto.
As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de
Administração em 27 de março de 2018.

2.2.

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

2.3.

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

2.4.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas CPC exige que a
Administração faça julgamentos, estimativas 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 6 - Contas a receber de clientes (provisão para créditos de liquidação duvidosa)
 Nota 8.b - Imposto de renda e contribuição social diferidos
 Nota 10 - Ativo de concessão - ativo intangível
 Nota 14 - Provisões para riscos
 Nota 22 - Planos de benefícios a empregados
 Nota 23 - 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 financeiras.
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
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a entidade, de que os custos associados podem ser estimados de maneira confiável, de que
não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita
operacional possa ser mensurado de maneira confiável. Caso seja provável que descontos
serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é
reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as receitas são
reconhecidas.
Receitas e custos de construção
A orientação OCPC 05 - Contratos de Concessão - determina que empresas concessionárias
de serviços de distribuição são, mesmo que indiretamente, responsáveis pela construção das
redes. Por isso, é obrigatória a evidenciação das receitas e dos custos de construção.
As receitas e os custos de construção, cuja evidenciação se tornou obrigatória para
concessionárias de serviços de distribuição a partir da Interpretação Técnica ICPC 01, são
reconhecidos na proporção dos gastos recuperáveis, uma vez que não é possível estimar
confiavelmente a conclusão da transação e não há reconhecimento de qualquer lucro.
A GASMIG não tem a construção de gasodutos como atividade fim. Para viabilizar a
distribuição de gás natural canalizado, a Companhia realiza licitações públicas para
contratação de terceiros, nas quais são contratados os proponentes que apresentarem o
menor custo para realização das obras. A construção se apresenta para a GASMIG
integralmente como um custo de colocação de ativos à disposição para distribuição de gás
natural. Desta maneira, a Companhia não reconhece margem no registro de suas receitas de
construção, sendo estas iguais aos seus custos de construção.
Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações
no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. A
receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As
despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, variações no valor
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por
redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos financeiros, quando
aplicáveis. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição,
construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do
método de juros efetivos.
b)

Moeda estrangeira - transações com moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas não realizadas na moeda funcional,
são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos
monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de
câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre
os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos
e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos
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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
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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 há 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
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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 obrigações.
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 financeiras.
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 2017 e 2016, 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 10.
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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 nãopagamento 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
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indicadores de perda de valor.
Os ativos intangíveis de servidão permanente têm vida útil indefinida e o teste de
recuperação de seus valores, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 01, fica
condicionado ao não cumprimento de, pelo menos, um dos critérios abaixo:

I - se o ativo intangível não gera entradas de caixa decorrentes do uso contínuo que são
independentes daquelas decorrentes de outros ativos ou de grupo de ativos e, portanto, é
testado com relação à redução ao valor recuperável como parte de uma unidade geradora
de caixa à qual o ativo pertence, se os ativos e passivos que compõem essa unidade não
tiverem sofrido alteração significativa desde o cálculo mais recente do valor recuperável;
II - o cálculo mais recente do valor recuperável resultou em um valor que excede o valor
contábil do ativo com substancial margem; e
III - baseado em uma análise de eventos que ocorreram e em circunstâncias que mudaram
desde o cálculo mais recente do valor recuperável, é remota a probabilidade de que a
determinação do valor recuperável corrente seria menor do que o valor contábil do ativo.
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 2017 e 2016.
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
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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, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na
data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar
com relação aos exercícios anteriores.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são registrados para refletir os efeitos
fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal dos ativos e passivos
e os seus respectivos valores contábeis.
O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de
compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda
lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais,
créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados quando é provável que
lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data de
relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
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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 financeiras para os títulos de dívida de primeira
linha e cujas datas de vencimento se aproximem das condições das obrigações da
Companhia e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios têm
expectativa de serem pagos.
O 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
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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 financeiras.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis que servem
de base de preparação das demonstrações financeiras 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 2017. De acordo com a análise da
administração, não houve alteração na forma de mensuração, reconhecimento ou divulgação
proveniente de alterações nas normas vigentes.
n) Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e não adotadas
As seguintes novas normas e interpretações de normas foram emitidas pelo IASB, mas não
estão em vigor para o exercício de 2017. A adoção antecipada de normas, embora encorajada
pelo IASB, não é permitida no Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente
O CPC 47 tem como princípio fundamental o reconhecimento de receita quando as
mercadorias ou os serviços são transferidos para o cliente pelo preço da transação. A receita
é reconhecida de acordo com esse princípio, aplicando-se um modelo de 5 passos:
I. Identificar o contrato;
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II. Identificar as obrigações de desempenho;
III. Determinar o preço da transação;
IV. Alocar o preço da transação; e
V. Reconhecer a receita.
O CPC 47 introduz uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é
reconhecida, e por quanto à receita é mensurada. O CPC 47 substitui as atuais normas para
o reconhecimento de receitas.
A Companhia atua no fornecimento de gás. Os produtos são vendidos por conta própria em
contratos identificados e separados com os clientes.
A Companhia concluiu uma avaliação inicial do potencial impacto da adoção do CPC 47 e
não identificou qualquer alteração na forma de reconhecimento de receita.
Exigências de apresentação e divulgação
As exigências de apresentação e divulgação no CPC 47 são mais detalhadas do que nas IFRS
em vigor. As exigências de apresentação representam uma mudança significativa com
relação à prática em vigor e aumentam significativamente o volume de divulgações exigidas
nas demonstrações financeiras da Companhia. Muitas das exigências de divulgação do CPC
47 são novas e a Companhia avaliou que o impacto de algumas delas será significativo. Em
particular, a Companhia espera que as notas às demonstrações financeiras sejam expandidas
devido à divulgação de julgamentos significativos realizados: em que momento determinar
o preço da transação desses contratos, como o preço da transação tem sido alocado às
obrigações de desempenho e os pressupostos adotados para estimar os preços individuais
de venda de cada obrigação de desempenho.
Outros ajustes
As exigências de reconhecimento e mensuração no CPC 47 também são aplicáveis ao
reconhecimento e mensuração de quaisquer ganhos ou perdas na alienação de ativos não
financeiros (tais como itens do imobilizado e ativos intangíveis), quando essa alienação não
ocorrer no curso normal das operações. Na transição, contudo, não há expectativa de que o
efeito dessas mudanças seja material para a Companhia.
CPC 48 – Instrumentos Financeiros
Em julho de 2016, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) emitiu a versão final do
CPC 48 - Instrumentos Financeiros que substitui o CPC 38 – Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração e todas as versões anteriores do CPC 38.
O CPC 48 reúne os três aspectos de contabilização de instrumentos financeiros: classificação
e mensuração, impairment e hedge accounting. O CPC 48 é efetivo para exercícios com início
em ou após 1 de janeiro de 2018, sem permissão de aplicação antecipada. Com exceção da
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contabilidade de hedge, é necessária uma aplicação retrospectiva, mas fornecer informações
comparativas não é obrigatório. Para a contabilidade de hedge, os requisitos geralmente são
aplicados de forma prospectiva, com algumas exceções limitadas.
A Companhia planeja adotar a nova norma na data efetiva requerida e não irá reapresentar
informações comparativas. A Companhia realizou avaliação dos impactos e não prevê
nenhuma mudança significativo nas demonstrações financeiras e no patrimônio líquido.
CPC 06 (R2) – Operações de Arrendamento Mercantil
Introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representar o seu
direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor.
A norma é efetiva para períodos anuais com início em ou após 1° de janeiro de 2019. A
adoção antecipada é permitida somente para demonstrações financeiras de acordo com as
IFRSs e apenas para entidade que aplicam o CPC 47 Receita de Contratos com Clientes. A
Companhia iniciou uma avaliação inicial do potencial impacto em suas demonstrações
financeiras. Como resultado dessa avaliação inicial, foi avaliado que a Companhia
reconhecerá novos ativos e passivos para os seus arrendamentos operacionais de aluguel de
imóveis. Além disso, a natureza das despesas relacionadas a esses arrendamentos será
alterada, pois o CPC 06 (R2) substitui a despesa linear de arrendamento operacional por
despesas de depreciação do direito de uso e juros sobre os passivos de arrendamento. A
Companhia ainda não decidiu se utilizará as isenções opcionais.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa
Contas correntes
Operações compromissadas
FI FIC Pampulha
Total de caixa e equivalentes de caixa

2017

2016

7
740
171
78.599
79.517

5
804
22.039
19.257
42.105

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 2017 e 2016, não possuía nenhuma operação objeto de
swap em sua carteira.
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As aplicações financeiras em operações compromissadas lastreadas em debêntures e CDBs são
remuneradas por taxas variáveis em 31 de dezembro de 2017 de 85,00% a 104,47% e em 31 de
dezembro de 2016 de 85,00% a 104,70% do CDI, tendo como emissores bancos de primeira linha.
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro de 2017
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 23.

5. Títulos e valores mobiliários

Títulos públicos (LFT)
FIC Pampulha

2017
11.426
29.243
40.669

2016
9.650
27.278
36.928

Circulante
Não circulante

26.906
13.763

25.849
11.079

Os títulos públicos (Letras Financeiras do Tesouro - LFT) estão vinculados às debêntures (Nota
11) com o BNDES e possuem natureza de garantia parcial da operação.
A valorização dessas 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 23.c.
Os títulos e valores mobiliários denominados FIC Pampulha 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 2017 de 104,47%, e 31 de dezembro de 2016 de 104,70% do CDI.
A composição do fundo FIC Pampulha por classificação dos títulos é apresentada a seguir:

2017

2016

Circulante
Letras financeiras - bancos
Debêntures
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs)
Total

Classificação

26.166
2.883
194
29.243

23.014
3.248
1.016
27.278

Circulante
Não Circulante

26.906
2.337

25.849
1.429
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6. Contas a receber de clientes
2017
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

93.027
5.259
2.370
2.002
1.130
2.594
14.542
1.532
(9.199)
113.257

2016
65.879
4.695
1.637
1.834
437
872
9.439
1.627
(6.083)
80.337

Os prazos das contas a receber estão demonstrados como segue:

Até 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
Receita não faturada
Total líquido de contas a receber

2017

2016

19.199
156
61
2.578
25.739
(9.199)
38.534

6.765
125
68
1.946
8.137
(6.083)
10.958

74.723
113.257

69.379
80.337

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 2017
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 23.a.
A movimentação do saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue:
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2015

5.974

7.

Adições

109

2016

6.083

Adições

Reversões
(resultado)

3.264

148

2017

9.199

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.
2017

2016

ICMS - compra de gás e provisão
ICMS - rede de distribuição
PIS
COFINS
Outros tributos
Total

6.877
39.640
155
713
64
47.449

62
38.737
278
1.285
84
40.446

Circulante
Não Circulante

8.840
38.609

2.131
38.315

8. 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

b)

2017

2016

(49.281)
(18.329)
(67.610)

(12.196)
(5.267)
(17.463)

39.661
22.192
2.637
64.490
(3.120)

26.203
13.446
2.099
41.748
24.285

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
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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

2017

2016

(103)
12.730
1.406
60
14.093

(103)
8.667
12.464
1.406
60
22.494

(52.159)
(38.066)

(49.824)
(27.330)

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):
Imposto de renda e contribuição social diferidos líquidos

A movimentação dos impostos diferidos é:

31 de dezembro de 2015
Contingências ICMS na base de cálculo PIS e COFINS
Contingências CIAP - Crédito ICMS s/ Ativo Imobilizado
Reversão diferido - Lei nº 11.638
31 de dezembro de 2016
Contingências ICMS na base de cálculo PIS e COFINS
Contingências CIAP - Crédito ICMS s/ Ativo Imobilizado
Reversão contingência ICMS na base cálculo PIS e COFINS
Atualização depósito ICMS na base cálculo PIS e COFINS
Provisões temporárias
Reversão diferido - Lei nº 11.638
31 de dezembro de 2017

c)

Imposto de renda
diferido
Ativo
Passivo

Contribuição social
diferida
Ativo
Passivo

16.599
1.327
246
18.172
1.382
195
(7.755)
11.994

3.756
478
88
4.322
498
70
(2.791)
2.099

(38.485)
1.851
(36.634)
(2.786)
(783)
1.851
(38.352)

(13.858)
666
(13.192)
(1.001)
(280)
666
(13.807)

Reconciliação das despesas do imposto de renda e contribuição social

A conciliação da despesa nominal de Imposto de Renda (alíquota de 25%) e da Contribuição
Social (alíquota 9%) com a despesa efetiva apresentada na demonstração do resultado é
como segue:
2017
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - despesa nominal
Efeitos fiscais incidentes sobre:
Juros sobre capital próprio
Incentivos fiscais
Contribuições e doações indedutíveis
Outros
Imposto de renda e contribuição social - despesa efetiva
Alíquota efetiva do imposto

2016

227.616
(77.390)

112.183
(38.143)

1.607
(2.562)
(78.345)
34%

23.525
723
(588)
(8)
(14.491)
13%
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9. Transações com partes relacionadas
Os principais saldos de passivos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, 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.

Passivo circulante
Salários, provisões e contribuições sociais (1)
Previdência privada - FORLUZ (2)
Plano de saúde - CEMIG SAÚDE (3)
Garantias contratuais - Axxiom (4)
Aluguéis a pagar - CEMIG (5)
Serviços - Axxiom (6)
Serviços - Cemig Telecom (7)
Benefícios Pós- Emprego (8)
Total de passivos
Resultado
Despesas
Despesas com pessoal (1)
Despesas com previdência privada (2)
Despesas com plano de saúde (3)
Despesas com aluguel - CEMIG (5)
Despesas com serviços - Axxiom (6)
Despesas com serviços - CEMIG TELECOM (7)
Provisão Atuarial (8)
Total de despesas

2017
CEMIG

2016
CEMIG

986
1.366
358
252
77
232
1.149
4.420

1.072
1.286
312
252
77
223
16
3.238

7.803
2.807
1.367
921
2.019
23
1.149
16.089

10.727
2.270
1.256
921
2.411
193
17.778

As principais condições relativas aos negócios entre partes relacionadas estão demonstradas
abaixo:
1) O saldo refere-se a provisões e valores líquidos a pagar à CEMIG, pois há empregados cedidos
em ambas as empresas.
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 22.
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 22.
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.
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5) A GASMIG, desde 2013, remunera à CEMIG a título de aluguel de imóvel.
6) Parcela relativa a 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 - CDs da Companhia.
8) A GASMIG como patrocinadora dos planos Prosaúde Integrado – PSI e do Plano
Odontológico – POD constituiu provisões atuariais para compromissos dos planos. Vide Nota
22.
A GASMIG remunera diretamente os membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal. Os valores referentes a essa remuneração estão demonstrados a seguir:
2017
Conselho de
Conselho
Administração
Fiscal
Honorários
INSS
Total

1.138
211
1.349

2016
Conselho de
Conselho
Administração
Fiscal

280
56
336

1.104
219
1.323

251
50
301

Adicionalmente, a Diretoria Executiva da GASMIG recebeu, a título de remunerações, o
montante de R$3.376 em 2017 (R$2.831 em 2016).

10. Ativo de concessão - ativo intangível
Durante o exercício de 2017, a Companhia realizou investimentos de adensamento na rede de
distribuição de gás natural. O montante de R$45.940, relativo à capitalização de projetos
concluídos no exercício de 2017, 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:
2017

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)

Custo

25

1.375.409
69.217
20.280
1.464.906
(54.840)
1.410.066

Amortização

2016

Líquido

Líquido

(363.429)

1.011.980

1.018.790

(363.429)
30.371
(333.058)

69.217
20.280
1.101.477
(24.469)
1.077.008

65.069
19.442
1.103.301
(27.109)
1.076.192

(*) O saldo de construção e expansão de ramais, bem como de material em depósito corresponde, substancialmente, a aquisições
de tubos, materiais diversos e obras relacionadas a projetos de expansão.
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O Contrato de Concessão dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado celebrado entre
o Estado de Minas Gerais e a GASMIG, em 27 de julho de 1995, regulamenta a exploração
industrial, comercial, institucional e residencial dos serviços de gás canalizado pela Companhia,
no qual:
i)

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
2017, 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,
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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
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
(-) Obrigações especiais
Total do intangível

Vida útil
(anos)

5
25
10
5 a 20
30
10
5
5

Saldo
2016

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

Adições

Baixas

Saldo
2017

Transferências

71
56.548
56.619

(7)
(235)
(7)
(30)
(5.622)
(5.901)

12
5.086
1.589
28
5.470
33.672
33
50
(45.940)
-

4.827
26.362
326
12.287
1.182
98.559
1.226.914
1.165
3.313
475
89.496
1.464.906

(9.916)
(2.626)
(986)
(50.422)
(243.609)
(816)
(2.288)
(224)
(310.887)
1.103.301

(3.399)
(470)
(60)
(5.855)
(42.413)
(60)
(354)
(77)
(52.688)
3.931

7
104
7
28
146
(5.755)

-

(13.308)
(3.096)
(1.046)
(56.173)
(286.022)
(869)
(2.614)
(301)
(363.429)
1.101.477

(54.340)
27.231
1.076.192

(500)
3.140
6.571

(5.755)

-

(54.840)
30.371
1.077.008

11. Debêntures
Esta nota explicativa fornece informações sobre os contratos de debêntures, que são mensurados
pelo custo amortizado. Para mais informações sobre a exposição da Companhia sobre risco de
taxa de juros, ver Nota 23.c.
2017
Agente financeiro
Debêntures Públicas (Instrução CVM nº 476/09)
Debêntures Privadas 2014 (BNDESPAR)
Debêntures Públicas (Instrução CVM nº 476/09)
Debêntures Públicas (Instrução CVM nº 476/09)

2016

Encargos anuais

Circulante

Não
circulante

0,74% + CDI = 7,63%
≅ 9,51%
1,60% + CDI = 8,49%
116,5% + CDI = 8,03%

33.350
33.070
100.328
330
167.078

122.308
50.000
172.308

Circulante

Não
circulante

33.366
14.865
629
48.860

33.340
119.344
100.000
252.684
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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 31/12/2016
301.544

Captação
83.870

Encargos
financeiros
provisionados
32.042

Encargos
financeiros
pagos

Resgate/
amortização

(30.405)

(47.665)

Saldo da dívida
em 31/12/2017
339.386

Todas as captações de recursos realizadas pela Companhia foram devidamente aprovadas pela
Assembleia Geral dos acionistas.
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 caracterizam-se pela
flexibilidade, o que possibilitou à Companhia alternar e alterar os projetos constantes do Plano
de Investimentos originalmente proposto.
Durante o ano de 2017, a GASMIG captou um total de R$33.870 por meio destes contratos,
atingindo uma captação total de R$181.579 desde sua assinatura. O principal da dívida até então
captado é remunerado da seguinte forma: sobre 69% das debêntures subscritas há incidência
de juros à taxa de 2,82% ao ano, acima da TJLP e, sobre as demais 31%, há incidência de juros à
taxa de 1,82% ao ano, acima da SELIC. Em 31 de dezembro de 2017, estando vigentes uma TJLP
e uma meta da taxa SELIC de 7,0% ao ano, a remuneração dessa dívida alcançou uma taxa anual
de aproximadamente 9,51%. Entre janeiro de 2016 e dezembro de 2022, vem ocorrendo a
amortização mensal dessa dívida.
Nos anos de 2013, 2015 e 2017, a Companhia promoveu três emissões, com esforços restritos,
de debêntures públicas não conversíveis, a saber:
i)

ii)

iii)

2013 - captação de R$100.000 à taxa de 0,74% ao ano, acima do CDI. Essa dívida tem
amortização em três parcelas iguais. As duas primeiras parcelas venceram em 2016 e 2017 e, a
terceira e última, vence em abril de 2018;
2015 - captação de R$100.000 à taxa de 1,6% ao ano, acima do CDI. Em outubro de 2018, haverá
o vencimento da dívida contraída, ocasião em que a GASMIG deverá amortizá-la
integralmente; e
2017 - captação de R$50.000 à taxa de 116,5% CDI. O vencimento dessa dívida ocorrerá em
novembro de 2019, devendo a Companhia amortizá-la integralmente.
Os recursos captados por intermédio das emissões públicas de debêntures permitiram à
GASMIG financiar seu capital de giro, assegurando o cumprimento de obrigações contratuais
assumidas.
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A seguir, apresentamos o cronograma anual de amortizações dos valores principais captados
(ver na Nota Explicativa nº 23.b o cronograma de pagamento de principal e juros a incorrer):

Amortizações do principal

2018

2019

2020

2021

2022

Total

163.961

80.622

30.814

30.370

30.502

336.269

11.1. 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 o 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 2017, o resultado apurado pela GASMIG para o indicador
EBITDA/Serviço da Dívida foi de 8,65.
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 2017 foi apurado um endividamento geral de 0,45.
Adicionalmente, a “Escritura de Emissão de Debêntures Públicas” referente à captação do ano
de 2017 estabelece a obrigatoriedade do cumprimento de dois novos indicadores, a saber:
a)EBITDA/Resultado Financeiro Líquido, onde Resultado Financeiro Líquido é o
somatório de juros e despesas financeiras deduzido das receitas financeiras. É requerido
um resultado igual ou maior que 2,5, ressalvado quando as receitas financeiras forem
superiores às despesas financeiras, de forma que o Resultado Financeiro Líquido seja
positivo. Tendo em vista que, no ano de 2017, o Resultado Financeiro Líquido da GASMIG
ficou positivo em R$5.743, não foi apurado este indicador.
b)Dívida Líquida/EBITDA, onde Dívida Líquida são os empréstimos, financiamentos,
emissões de títulos e debêntures deduzidos do caixa e equivalentes. É exigido um resultado
menor ou igual a 2,5. No encerramento do exercício de 2017 foi apurado pela Companhia
um resultado de 0,96 para o indicador Dívida Líquida/EBITDA.

12. Fornecedores

Fornecedores de gás
Fornecedores de serviços e materiais

2017

2016

186.402
16.912
203.314

461.590
22.114
483.704
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13. Impostos a recolher

INSS retenções de pessoas jurídicas
PIS/COFINS
Outros

2017

2016

112
3.172
428
3.712

232
2.969
160
3.361

14. Provisões para riscos
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e
órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões
tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.
As contingências tributárias envolvem os tributos federais e estaduais em questionamento sobre
alíquotas, base de cálculo e da cobrança indevida dos tributos nos diversos aspectos legais e
operacionais.
As questões trabalhistas envolvem ex-empregados, mão de obra contratada por empresas
terceirizadas (parceiras) e sindicatos que contestam índices de reajuste, pagamento de pretensos
direitos trabalhistas e outras possíveis indenizações relacionadas ao trabalho.
Nas ações cíveis são questionadas indenizações por direitos de passagem de gasodutos, reajustes,
atualização de cálculos de servidões, danos materiais e morais, com base em motivos diversos e
outros assuntos discutidos na justiça.
A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes, bem como das situações nas quais a Companhia pode vir a ser demandada
judicialmente e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às
quantias reivindicadas, constituiu provisão para cobrir as perdas estimadas.

a)

Composição das provisões para riscos

Trabalhistas
Tributárias

2017

2016

1.963
38.316
40.279

1.532
62.481
64.013

As contingências referem-se a:
 Créditos de ICMS sobre aquisição de ativo imobilizado utilizado na rede no montante de
R$37.437 (R$36.657 em 31 de dezembro de 2016). Ver detalhes abaixo;
 Provisão para contingências judiciais trabalhistas no montante de R$1.963 (R$1.532 em 31
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de dezembro de 2016);
 Prescrição de exigibilidade suspensa relativa à exclusão da contribuição social sobre o
imposto de renda e outros processos fiscais no montante de R$878 (R$335 em 31 de
dezembro de 2016).
2016

Trabalhistas
Tributárias

Saldo
inicial

Adições

1.532
62.481
64.013

648
1.324
1.972

2017
Estornos
e/ou
Utilização
reversões
54
54

163
25.489
25.652

Saldo
final
1.963
38.316
40.279

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia procedeu com reversão de
provisão para contingências referente a mandado de segurança impetrado com o intuito de
assegurar o recolhimento do Pis e da Cofins sem a inclusão do ICMS na sua base de cálculo.
O mérito da ação foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2017 e, com base
em parecer de seus assessores legais, a Companhia procedeu com a reversão da provisão
que figurava no passivo não circulante no valor de R$25.489 em 31 de dezembro de 2016. Os
depósitos judiciais referentes a este tema continuam registrados no ativo não circulante e a
Companhia aguarda julgamento de seu processo para realizar o levantamento destes
recursos.

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$6.284 em 31 de dezembro de 2017 (R$8.438
em 2016), com as seguintes naturezas jurídicas:

Administrativas
Tributárias
Cíveis
Trabalhistas

2017

2016

155
454
3.605
2.070
6.284

155
454
1.907
5.922
8.438
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b)

Os depósitos judiciais são compostos por valores conforme abaixo:

ICMS na base do PIS e da COFINS
Créditos de ICMS sobre ativo imobilizado
Outros

2017

2016

42.708
37.438
3.215
83.361

25.489
36.657
3.571
65.717

15. 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

2017

2016

Térmicas - circulante
Não térmico - circulante

31.641
140.380
172.021

29.994
81.429
111.423

Térmicas - não circulante
Não térmico - não circulante

55.062
66.269
121.331

59.614
457.786
517.400

A expectativa da Companhia é a utilização total do direito à recuperação dos volumes de gás até
o término do contrato.
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

2017

2016

Não térmico - circulante
Térmicas - circulante

7.070
31.641
38.711

7.708
29.994
37.703

Térmicas - não circulante

55.062
55.062

59.613
59.613
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16. 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 31/12/2016 e 31/12/2017

Ordinárias

%

134.658
1.760
136.418

98,7
1,3
100,0

Quantidades de Ações (milhares)
Preferenciais
%
Total
272.837
272.837

100,0
100,0

407.495
1.760
409.255

%
99,6
0,4
100,0

O direito a voto é reservado, exclusivamente, aos titulares de ações ordinárias e cada ação
dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias dos Acionistas.
As ações preferenciais não conferem direito a voto a seu titular, sendo a elas assegurada a
prioridade no reembolso do valor das ações subscritas e integralizadas, no caso de dissolução
da Companhia.
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

i)

2017

2016

57.740
89.948
42.010
110.020
299.718

50.277
94.833
112.011
28.501
285.622

Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. A reserva
legal tem como objetivo preservar a integridade do capital e somente poderá ser
utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.

ii) Reserva de lucros a realizar
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
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reconhecimento da amortização dos ativos intangíveis constituídos para refletir o novo
custo da concessão. Essa reserva teve origem no valor de atualização monetária do ativo
financeiro acumulado, em função da aplicação do ICPC 01 - Contratos de Concessão.
iii) Reserva de retenção de lucros
Tem o objetivo de reforçar o capital circulante e atender às necessidades de recursos
para investimentos da Companhia em obras de distribuição de gás e modernização.
Essas retenções de lucros foram devidamente aprovadas pelos acionistas da Companhia
em anos anteriores, com base em orçamentos de capital compreendendo todas as fontes
e aplicações de recursos, nos termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações.
Em consonância com o previsto na Proposta Orçamentária da GASMIG para o ano de
2017, a Assembleia Geral dos acionistas aprovou, em abril de 2017, o pagamento
extraordinário de dividendos por meio da distribuição de parte do saldo acumulado
nessa reserva. Os referidos dividendos, no valor de R$70.000, foram pagos aos acionistas
nos meses de outubro e novembro de 2017.
c)

Dividendos e juros sobre o capital próprio
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.
Quando a Companhia declara juros sobre o capital próprio, estes são computados no
cálculo do dividendo mínimo obrigatório e contabilizados em despesas financeiras,
observadas as disposições contidas na Lei nº 9.249/95. Para efeito de demonstração, os juros
sobre o capital próprio são eliminados das despesas financeiras do exercício e apresentados
na conta de lucros acumulados.
A distribuição de lucros aos acionistas é demonstrada abaixo:
2017
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Realização da reserva de lucros a realizar - ICPC 01
Lucro disponível para distribuição
Dividendos propostos pela administração
Dividendos propostos
Juros sobre capital próprio
Valor total dos dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
(-) IRRF - JCP
Participação dos dividendos no lucro disponível para Distribuição (%)

2016

149.271
(7.463)
4.886
146.694

97.692
(4.885)
4.886
97.693

118.332
118.332
80,67

28.501
69.192
97.693
(10.334)
100,00

Em atendimento ao item 24 da Interpretação ICPC 08 (R1), os juros sobre o capital próprio já
declarados, assim como a parcela do dividendo que não excede ao mínimo obrigatório, são
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classificados no Passivo Circulante da Companhia, pois se caracterizam como uma obrigação
legal.
Nos casos em que a Administração propõe dividendos em quantia superior ao mínimo
previsto estatutariamente, esses recursos são mantidos no Patrimônio Líquido, em conta
específica intitulada "Dividendos Adicionais Propostos", até a deliberação definitiva que
venha a ser tomada pela Assembleia Geral dos acionistas.
O saldo acumulado da conta “Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar” (Passivo
Circulante), no valor de R$38.510, refere-se ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de
2017 (R$36.674), bem como à quantia de R$1.836 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.
Movimentação da conta “Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar” (Passivo Circulante)

Saldo em
31/12/2016

Dividendos
Declarados
relativos ao
Exercício de
2016

Dividendos
Extraordinários
Declarados à
Conta de
Reserva de
Retenção de
Lucros

Dividendos
Pagos em
2017

60.694

28.501

70.000

(98.501)

Pagamento
dos JCP
declarados
em dezembro
de 2016,
líquidos de
IRRF sobre
imposto de
JCP
renda
(10.335)

(58.858)

Dividendo
Mínimo
Obrigatório
do Exercício
de 2017

Saldo em
31/12/2017

36.674

38.510

17. Receitas líquida de vendas
A receita é formada por valores relativos ao fornecimento bruto de gás, conforme tabela a
seguir:
Número de
consumidores
(*)
2017

Número de
consumidores
(*)
2016

Automotivo
Gás Natural Comprimido Automotivo
Industrial
Gás Natural Comprimido Industrial
Uso geral
Pequeno Cliente não Residencial
Residencial
Cogeração
Subtotal - gás convencional

44
2
105
2
129
462
30.605
4
31.355

43
2
110
2
123
271
14.935
4
15.490

32.724
612
882.609
12.815
10.279
1.644
4.176
12.707
957.566

Termelétricas

2
31.355

2
15.492

361.676
1.319.242

Volume em mil
m³ (*)
2017
2016

R$ mil
2017

2016

32.186
385
782.551
13.044
8.249
785
1.235
11.419
849.854

59.762
1.051
1.401.754
19.435
21.042
5.875
12.283
18.091
1.539.293

56.136
625
1.188.254
18.755
16.338
2.606
3.347
15.511
1.301.572

216.497
1.066.351

227.459
1.766.752

150.097
1.451.669

(*) Informações não examinadas pelos auditores independentes.
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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

2017

2016

1.766.752
(8.041)

1.451.669
(7.472)

(211.378)
(5.284)
(25.301)
(116.541)
1.400.207

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

18.Receitas e custos de construção
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.
2017
Receita de construção
Custos de construção
Líquido

2016

49.240
(49.240)
-

37.350
(37.350)
-

19. 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:
2017
Compra de gás
Custos de operação e manutenção da rede
Amortização
Despesas com pessoal
Despesas com materiais e serviços
Outras despesas operacionais
Outras receitas e despesas

2016

1.070.623
27.950
49.548
31.718
10.760
11.055
(29.294)

877.118
25.606
47.785
26.943
10.147
7.405
(2.403)

1.172.360

992.581

1.144.912
27.448
1.172.360

947.837
44.744
992.581

Classificadas como:
Custos dos produtos vendidos
Despesas de vendas, administrativas e gerais
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20. Resultado financeiro
A composição do resultado financeiro é como segue:

Receitas financeiras
Aplicações financeiras
Receita - retirada mínima anual
Juros e multas
Atualização monetária dos depósitos judiciais
Outros

Despesas financeiras
Encargos da dívida
Juros - retirada mínima anual
Juros e multas
PIS/COFINS
Despesa debêntures
Outros

2017

2016

9.628
26.266
2.421
11.689
538
50.542

13.079
6
2.163
358
15.606

(29.657)
(11.681)
(87)
(2.360)
(359)
(655)
(44.799)

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

21. Participação nos resultados
No exercício de 2017 foi firmado acordo específico para pagamento da participação nos
resultados da Companhia, no montante de R$5.974. No exercício anterior, o acordo havia gerado
um pagamento total de R$4.206.

22. 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 copatrocinadora 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, copatrocinado 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%
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restantes, referentes à parcela do plano com característica de contribuição definida, destinam-se
às contas nominais dos participantes e são reconhecidos no resultado do exercício em
conformidade aos pagamentos feitos pelas patrocinadoras, na rubrica de Despesas com Pessoal.
Assistência Médica - CEMIG Saúde
Em 2010, foi criada a empresa CEMIG Saúde, uma entidade de autogestão para operar o
Prosaúde Integrado da CEMIG (PSI) e de algumas empresas do grupo CEMIG. Este plano de
saúde com cobertura médica e odontológica, é mantido por contribuições dos participantes
ativos, aposentados e de suas patrocinadoras, como um benefício da política de Recursos
Humanos da CEMIG.
A Companhia é copatrocinadora 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.
A Companhia demonstra nesta Nota Explicativa o passivo e as despesas em conexão com o Plano
de Complementação de Aposentadoria, Plano de Saúde e Plano Odontológico de acordo com os
termos do Pronunciamento Técnico CPC 33 R1/IAS 19 (Benefícios a Empregados) e laudo
preparado por atuários independentes com base em 31 de dezembro de 2017.
Foram reconhecidas pela Companhia as obrigações a pagar referente aos déficits atuariais
passados relacionados ao Plano de Saúde, R$1.107 em 31.12.2017 e Plano Odontológico, R$46 em
31.12.2017(Vide nota 9, item 8).
A estimativa para a despesa a ser reconhecida no exercício de 2018 é como segue:
Plano
Previdenciário
Custo do serviço corrente
Custo de juros sobre as obrigações atuariais
Rendimento esperado dos ativos do plano
Juros sobre o Efeito do Teto de Ativo e
Passivos Adicionais
Fluxo de caixa projetado para custeio do plano
 Contribuições esperadas dos
participantes
 Contribuições esperadas do
empregador
Despesa (receita) a reconhecer até o fim do
exercício seguinte

Plano de
Saúde

95
67
(76)
8

193
106
-

Plano
Odontológico
7
4
-

(18)
(18)

(8)
-

-

(8)

-

291

11

76
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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:
2017
Taxa real anual de descontos
Taxa nominal anual de desconto
Taxa anual de longo prazo de inflação
Rotatividade no Plano de Aposentadoria
Rotatividade no Plano de Saúde
Projeção crescimento real de salário
Fator de capacidade (salário e benefício)
Composição familiar
Tábua Mortalidade Geral
Tábua Mortalidade de Inválidos
Tábua Entrada Invalidez

2016

5,45% a.a.
9,67% a.a.
4% a.a.
Nula
3% a.a.
2% a.a.
98%
Dados reais
AT2000M (Suavizada 10%
com desagravo de 20%)
WINKLEVOSS (Com
desagravo de 30%)
ÁLVARO VINDAS (Com
desagravo 30%)

5,3% a.a.
10,57% a.a.
5% a.a.
Nula
3% a.a.
Nula
98%
Dados reais
AT2000M (Desc. 20%)
WINKLEVOSS (Desc. 30%)
ÁLVARO VINDAS (Desc.
10%)

Os resultados apurados foram os seguintes:
Plano de Aposentadoria
Estatísticas dos participantes
População
Participantes ativos
Características etárias
1. Participantes ativos
1.1. Idade média
1.2. Serviço creditado médio
Salários e benefícios
1. Participantes ativos
1.1. Salário médio em R$

2017

2016

184

185

39
8

37,2
6,2

9.607

7.891

Os valores apurados referentes ao plano de aposentadoria são como segue:
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2017
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

(704)
791
(86)
(86)

(550)
427
(123)
(123)

Plano de Saúde
Estatísticas dos participantes
População

2017

Participantes ativos
Características etárias
1. Participantes ativos
1.1. Idade média
1.2. Serviço creditado médio

2016

163

162

38
6,2

29,40
5,5

Os valores apurados referentes ao plano de saúde são como segue:
2017
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

(1.107)
(1.107)
(1.107)

2016
(845)
(845)
(845)

Plano Odontológico
Os resultados do estudo atuarial são apresentados a seguir, comparativamente a 2016:
Estatísticas dos participantes
População
Participantes ativos
Características etárias
1. Participantes ativos
1.1. Idade média
1.2. Serviço creditado médio

2017

2016

102

189

37
6,00

30,0
4,80

Os valores apurados referentes ao plano de saúde são como segue:
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2017
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

(43)
(43)
(43)

2016
(734)
(734)
(734)

23. 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 contraparte 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
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duvidosa, registrada no montante de R$9.199 (em 2016, R$6.083) representativos de 8,5% (em
2016, 7%) do saldo de contas a receber em aberto para fazer face ao risco de crédito. A
composição de vencimentos e movimentação da provisão foi demonstrada na nota 6.
Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia detinha caixa e equivalentes de caixa de R$79.517 em 2017 (R$42.105 em 2016),
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$29.243 em 2017
(R$27.278 em 2016). Também possui Letras Financeiras do Tesouro adquiridas como
garantia parcial da operação de emissão de debêntures da Companhia, no valor de R$11.426
em 2017 (R$9.650 em 2016). 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

Valor
contábil

Fluxo de
caixa
contratual

2 meses ou
menos

2 - 12
Meses

1-2
anos

2-5
anos

339.386
203.314
542.700

373.975
203.314
577.289

8.303
203.314
211.617

175.085
175.085

90.526
90.526

100.061
100.061

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
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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 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 nos 4, 5 e 6.
As captações são provenientes de emissões de debêntures públicas e privadas (BNDES),
conforme Nota Explicativa nº 11. 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 está atrelada às emissões públicas e privadas
de debêntures efetuadas, as quais são indexadas à variação da SELIC, CDI e da TJLP. 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:
2017
Valor contábil
SELIC 7,0%,
CDI 6.89 e TJLP
7,0%
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) – circulante
Debêntures (SELIC) – circulante
Debêntures (TJLP) – Não circulante
Debêntures (CDI) – Não circulante
Debêntures (SELIC) – Não circulante
Passivo líquido exposto
Efeito líquido da variação das taxas de juros

Projeções
Cenário 1
Cenário 2
SELIC 4,8%,
SELIC 19,0%,
CDI 4,8% e
CDI 18,3 e TJLP
TJLP 4,8%
9,0%

78.770
26.906
2.337
11.426
119.439

82.552
28.197
2.449
11.974
125.172

93.186
31.830
2.765
13.517
141.298

(22.818)
(134.008)
(10.252)
(84.392)
(50.000)
(37.916)
(339.386)
(219.947)
-

(23.913)
(140.440)
(10.744)
(88.443)
(52.400)
(39.735)
(355.675)
(230.503)
(10.557)

(24.872)
(158.531)
(12.200)
(91.987)
(59.150)
(45119)
(391.859)
(250.561)
(20.058)
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2016
Valor contábil
SELIC 13,75%
TJLP 7,50%
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

Projeções
Cenário 1
Cenário 2
SELIC 9,50%
SELIC 14,25%
TJLP 6,75%
TJLP 10,13%

41.296
25.849
1.429
9.650
78.224

45.219
28.305
1.565
10.567
85.656

47.181
29.532
1.633
11.025
89.371

(9.100)
(39.760)
(252.684)
(301.544)
(223.320)
-

(9.714)
(42.444)
(269.740)
(321.898)
(236.242)
(12.922)

(10.021)
(43.786)
(278.268)
(332.075)
(242.704)
(19.384)

d) Apresentação dos valores justos dos instrumentos financeiros
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro de
2017, 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 TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo - taxa de juros de
referência do Governo Federal), bem como ao caráter pós fixado das debêntures públicas
emitidas de acordo com a CVM 476/09, atreladas basicamente a remuneração do CDI que
refletem taxas de mercado para estes instrumentos, os valores registrados se aproximam
dos valores justos dos instrumentos na data destas demonstrações financeiras.
e)

Apresentação de instrumentos financeiros classificados por hierarquia de valor justo
Os valores dos ativos e passivos financeiros foram classificados em níveis hierárquicos de
valor justo, a saber:
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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 2017:
Nível 1
Aplicações financeiras - circulante
Títulos e valores mobiliários - circulante
Títulos e valores mobiliários - não circulante

-

Nível 2
78.770
26.906
13.763

Nível 3
-

A tabela abaixo demonstra a classificação dos instrumentos registrados a valor justo pela
Companhia em 31 de dezembro de 2016:
Nível 1
Aplicações financeiras - circulante
Títulos e valores mobiliários - circulante
Títulos e valores mobiliários - não circulante

-

Nível 2
41.296
25.849
11.079

Nível 3
-

24. 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:
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Data de
vigência
Responsabilidade civil - rede de distribuição de gás/terceiros
Multirrisco - instalações
Automóveis operação
Automóvel administrativo

15/12/2017 a 15/12/2018
01/01/2017 a 01/01/2018
07/07/2017 a 07/07/2018
25/10/2017 a 25/10/2018

Importância
segurada
60.000
41.375
500
100

As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos
auditores independentes.
A apólice Multirrisco - Instalações foi renovada, com nova vigência de 01/01/2018 a 01/01/2019.
A apólice Automóvel Administrativo tem cobertura para danos ao próprio veículo, pelo valor da
tabela FIPE.

25. Transações não envolvendo caixa
Durante o exercício de 2017, a Companhia realizou a seguinte atividade não envolvendo caixa e,
por isso, não refletida na demonstração de fluxo de caixa:
 Encargos financeiros adicionados ao ativo de concessão no montante de R$2.385 em 2017
(R$4.443, em 2016).

26. 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.
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A Companhia tem compromissos contratuais de retirada de gás da Petróleo Brasileiro S/A Petrobras.

27. Eventos subsequentes
Em reuniões realizadas nos dias 23 de janeiro de 2018 e 23 de março de 2018, o Conselho de
Administração da Companhia aprovou o pagamento de dividendos intercalares a todos os acionistas, no
valor de R$60.000, a título de antecipação dos dividendos do exercício de 2017. Os dividendos intercalares
foram pagos imediatamente após as aprovações.

* * * * * *

* * * * *

Pedro Magalhães Bifano
Diretor-Presidente

Ana Paula Guimarães Lycurgo Leite
Diretora Administrativa

Emilio Castelar Pires Pereira
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Diretor Técnico
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG
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 2017 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 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 - GASMIG. em
31 de dezembro de 2017, 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.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para
cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários
sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa
forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de
riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos,
incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria
sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
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Reconhecimento de receita
A receita da Companhia decorre da aquisição, transporte, transmissão, distribuição e comercialização de gás
combustível ou de subprodutos e derivados, conforme descrito na nota explicativa 1.1. Esse assunto foi
considerado como significativo para a nossa auditoria, dada a complexidade na captura, processamento e
registro das transações e à grande dependência dos sistemas de tecnologia e de seus respectivos controles
internos envolvidos no reconhecimento da receita da Companhia.
Em resposta a essa área de foco, nossa abordagem de auditoria baseou-se em testes substantivos, incluindo:
(i) testes de transações desde sua originação nos sistemas suportes até seu registro contábil, em uma base de
amostragem; (ii) testes sobre a acuracidade do processo de geração de faturas, em uma base de amostragem;
(iii) teste de recebimentos subsequentes de faturas, em uma base de amostragem; (iv) teste sobre as receitas
não faturadas analisando o processo de mensuração da Administração; (v) testes documentais em transações
para uma amostra de lançamentos contábeis registrados na rubrica de receita levando em consideração
relevância e imprevisibilidade em nossa amostragem; e (vi) avaliação se as divulgações incluídas nas notas
explicativas estão apropriadas.
Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da Administração,
consideramos aceitáveis as práticas de reconhecimento de receita da Companhia, para suportar os julgamentos
e informações incluídas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em seu conjunto.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, elaborada
sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar, foi
submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada
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 é consistente em relação
às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Demonstrações financeiras do período anterior examinadas por outro auditor independente
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, apresentados para fins de
comparação, foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório de auditoria, sem
ressalvas, datado de 22 de março de 2017.
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 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, 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 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 este respeito.
2

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
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.
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.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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.
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 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, 27 de março de 2018.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Flávio de Aquino Machado
Contador CRC-1MG065899/O-2
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