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Em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, de 30 de junho
de 2016, o Conselho de Administração subscreve a presente Carta Anual sobre
Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2018.
IDENTIFICAÇÃO GERAL
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Tipo societário: Sociedade anônima sob o controle indireto do Estado de Minas
Gerais
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Abrangência de atuação: Estado de Minas Gerais
Setor de atuação: Distribuição de gás natural canalizado
Diretor Financeiro: Antônio Carlos de Andrada Tovar / (31) 3265-1012
e-mail: antonio.tovar@gasmig.com.br
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Independentes S.S.
CNPJ: 61.366.936/0014-40 / (31) 3232-2100
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NOME
Brunno do Carmo Silva
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Guilherme Alberto Lima de Azevedo
Marco Antônio Viana Leite
Mariah Brochado Ferreira
Marília Carvalho de Melo
Alexandre Ramos Peixoto
Aline Bracks Ferreira
Antônio Bispo Valeriano
Bruno Ferreira Costa
Francisco Luiz Moreira Penna
Lucas Pimenta de Figueiredo Brito
Onofre Perez Filho
Sérgio José de Oliveira

CARGO
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente
Suplente

CPF
030.905.506-79
398.902.876-68
675.656.116-20
900.969.676-68
961.207.386-49
038.626.426-07
600.177.166-91
000.016.746-09
091.837.796-04
066.409.496-10
092.294.006-10
013.229.996-86
163.106.326-04
910.471.296-04

modo a ampliar a sua competitividade e promover a transição para uma economia de baixo carbono; e, (ii) “Expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural
em Minas Gerais”, cujo objetivo é expandir a área de atuação da GASMIG no
Estado de Minas Gerais, por meio da expansão da rede de distribuição de gás
natural.
a) A GASMIG implementou uma política comercial caracterizada pelos
ajustes contratuais que garantam maior volume de gás firme para a
Companhia e para os clientes. Como resultado dessa política, a GASMIG
comercializou em 2018 um total de 1,104 bilhão de metros cúbicos de
gás natural, sendo que desses aproximadamente 954 milhões de
metros cúbicos foram comercializados para o mercado não térmico.
b) O volume de utilização do gás natural pelas usinas termelétricas
ao longo de 2018 foi de 151 milhões de m3, uma redução de 58,2% do
consumo com relação a 2017, sendo tais usinas despachadas pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.
c) A carteira de clientes atendidos pela GASMIG ao final de 2018 foi de
42.301 consumidores, representando uma expansão de 34,9% em
relação ao ano anterior, distribuídos em 36 municípios do Estado de
Minas Gerais.
d) A retomada da utilização do gás natural como combustível veicular em
Minas Gerais, em função dos aumentos sequenciais nos preços da
gasolina e do etanol, que fizeram com que a competitividade do GNV
ganhasse força no mercado. Estima-se uma redução de 20% na emissão
de CO2 em veículos convertidos para o consumo de GNV, em
comparação à veículos movidos à gasolina e diesel.
e) A construção de aproximadamente 45,62 km de extensão de gasodutos,
distribuídos entre a região metropolitana de Belo Horizonte, a região da
Mantiqueira e o Sul de Minas.
f)

Luiz Henrique de Lyra Uchôa Costa
Luiz Antônio Vicentini Jorente
Antônio Carlos de Andrada Tovar

CARGO
Diretor-Presidente
Diretor Vice-Presidente
e Administrativo
Diretor Técnico
e Comercial
Diretor Financeiro

Em 2018, Minas Gerais se destacou na distribuição do Gás Natural Veicular - GNV
tendo alcançado um volume de 4,2 milhões de m³/mês no dezembro de 2018.
7. Estruturas de controles internos e gerenciamento de riscos:
A Gasmig possui área de Auditoria Interna que atua na avaliação de processos,
gerenciamento de riscos, controles internos e compliance.
Cabe ressaltar que o maior acionista da Gasmig possui ações listadas na Bolsa
de Valores de New York e está sujeita à Lei Sarbanes-Oxley (SOX) que determina
elaboração e divulgação anual de relatório sobre os controles internos dos processos críticos e das contas contábeis relevantes. Com objetivo de adequação à
SOX, a empresa e suas subsidiárias, no caso a Gasmig, buscam de forma constante e permanente a padronização, monitoramento e gestão integrada do sistema
de controles internos e de procedimentos dos processos críticos e das contas
contábeis relevantes.
Os Auditores Independentes executam exames do balanço patrimonial e das
respectivas demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio líquido,
dos fluxos de caixa e do valor adicionado e emitiram, nos últimos anos, opinião
de aferição das demonstrações contábeis e sua adequação às práticas contábeis
adotadas no Brasil, não havendo qualquer ressalva a ser observada.
A GASMIG disponibiliza, por meio de site institucional http://www.gasmig.com.br,
informações gerais e de divulgação obrigatória sobre a Companhia, com o intuito
de zelar pela transparência, completude e exatidão das informações societárias.
Além disso, o site oferece canais de comunicação abertos aos usuários e à
sociedade, tais como a plataforma “GASMIG ATENDE”, o fale conosco e a
ouvidoria.
A empresa também oferece o atendimento telefônico gratuito através do telefone 117, sendo que o atendimento às emergências funciona 24 horas por dia.

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, voltados à democratização do acesso à cultura e ao
esporte e à proteção ou promoção do patrimônio histórico-cultural de
Minas Gerais.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (SEDECTES) é responsável pela homologação das tarifas
da concessionária do serviço de gás canalizado, pela criação e alteração dos
segmentos tarifários, pela fiscalização contábil-financeira do serviço, pela
revisão tarifária periódica da GASMIG e pela regulação do mercado livre de gás
canalizado do Estado de Minas Gerais. O órgão tem disponível em seu site o
canal de atendimento fale conosco, disponível no endereço eletrônico http://
www.desenvolvimento.mg.gov.br.

628.325.818-20

3. Metas relativas ao desenvolvimento de atividades que atendam aos objetivos de políticas públicas:

Os fatores de riscos que podem interferir na atuação da empresa na realização de
suas políticas públicas são os seguintes:

074.171.737-99

Missão

Riscos Estratégicos

DIRETORIA EXECUTIVA:
NOME
Pedro Magalhães Bifano

em 90 km, o que corresponde a um aumento de 8,22% na extensão do sistema
de distribuição.

CPF
193.468.406-68

8. Fatores de Risco:

081.176.396-02

Data de divulgação: 29 de março de 2019.
POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA

A Lei 13.303/16, em seu art. 8º, inciso I, exige a elaboração de “carta anual,
subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação
dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela
empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em
atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que
justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos
recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômicofinanceiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores
objetivos”. Em seu art. 8º, incisos III e VIII, exige a elaboração de “carta anual
de governança corporativa, que consolide em um único documento escrito (...)
informações relevantes, em especial as relativas a atividades desenvolvidas,
estrutura de controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários
dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança
corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração”.
Essas informações estão detalhadas a seguir.
1. Interesse público subjacente às atividades empresariais:
A Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG, constituída em 15 de julho
de 1986, é uma sociedade anônima, sob controle indireto do Estado de Minas
Gerais, que tem por objeto social a aquisição, armazenamento, transporte,
transmissão, distribuição e comercialização de gás combustível ou de subprodutos e derivados, diretamente ou através de terceiros, observada a legislação
federal pertinente e de acordo com a evolução tecnológica, o desenvolvimento
econômico e as necessidades sociais, integrando-se com as demais fontes de
energia, de forma a assegurar o cumprimento pelo Estado de Minas Gerais da
atribuição que lhe foi destinada com exclusividade pela Constituição Federal de
1988, artigo 25, §2°, da, que atribuiu aos Estados a competência para a prestação
dos serviços locais de gás canalizado.
A GASMIG detém os direitos de exploração dos serviços de distribuição de gás,
por meio de canalizações, a todo e qualquer consumidor ou segmentos industrial, automotivo, comercial, institucional e residencial, para toda e qualquer
utilização ou finalidade, inclusive termoeletricidade, siderurgia, petroquímica,
fertilizantes e outros, nos termos do Contrato de Concessão celebrado entre a
Companhia e o Estado de Minas Gerais.
Os serviços prestados pela GASMIG proporcionam: (i) o atendimento à demanda
por gás natural no território estadual; (ii) a redução do impacto ambiental pelo
consumo de combustíveis fósseis limpos, em substituição a lenha e outros fósseis mais poluentes; (iii) a melhoria da competitividade das indústrias mineiras
e a criação de novos empregos no Estado de Minas Gerais, contribuindo assim
para o atendimento aos princípios de defesa do meio ambiente, busca do pleno
emprego e de desenvolvimento sustentável, dentre outros.
O compromisso da GASMIG, à luz do interesse público, é ressaltado na missão
da companhia: “Fornecer soluções energéticas limpas e seguras por meio do gás
natural, contribuindo para o desenvolvimento de Minas Gerais, criando valor
para clientes, colaboradores e acionistas”.
2. Políticas públicas:
Dentre as ações para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais
presentes do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2016-2019, a
GASMIG está inserida nos seguintes programas: (i) “Energia Competitiva e Sustentável”, que tem como objetivo diversificar a matriz energética do Estado, assim como a eficientização dos processos para geração e consumo de energia, de

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

•

baixa execução do plano de investimento da Companhia pode impactar
negativamente no atingimento dos principais indicadores estratégicos;

•

perda de reputação da empresa decorrente de condutas antiéticas dos
seus empregados ou de terceiros trabalhando em nome da GASMIG;

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

•

aumentos de tarifas em função do aumento do preço de venda do
supridor, que podem levar a perda de competitividade frente aos
concorrentes;

Valores

•

ruptura no negócio em função de novas tecnologias que entrarão no
mercado;

•

mudanças das condições políticas e econômicas do Brasil afetarem as
vendas da Companhia, principalmente no segmento industrial;

•

alterações em políticas fiscais nos âmbitos federal e estadual podem
gerar efeito adverso aos negócios.

Visão

i)

Foco em Resultado: decisões e ações de toda a equipe GASMIG
direcionadas para o alcance e superação de metas pactuadas com os
três clientes preferenciais do negócio - acionistas e seus representantes,
clientes-alvo, e gestores e suas respectivas equipes.

ii) Proﬁssionalismo: o comportamento de todo profissional da GASMIG
caracterizado pela qualidade, ética, dedicação e compromisso com os
resultados e com a imagem da Empresa.
iii) Trabalho em Parceria: equipes predispostas a interagir, dialogar e
cooperar, intra e inter áreas, otimizando os processos, recursos e
ações de forma a ampliar a visão do negócio e garantir a adição de valor
à Empresa.

Riscos Financeiros
•

atrasos nos pagamentos das faturas dos grandes clientes podem
prejudicar a liquidez financeira da Companhia;

•

flutuações da taxa de câmbio podem resultar em aumentos no custo
que tornarão a empresa pouco competitiva no mercado, frente a fontes
alternativas de energia, concorrentes;

•

novas condições contratuais do suprimento e do transporte de gás, que
podem afetar os resultados em função da inviabilidade de seu repasse
para as tarifas.

4. Recursos para custeio das políticas públicas:
Os recursos aplicados pela Companhia em sua área de atuação são oriundos de
sua atividade operacional, não havendo nenhuma forma de custeio advindo da
administração direta do Estado de Minas Gerais.
5. Impactos econômico-ﬁnanceiros da operacionalização das políticas públicas:
O Contrato de Concessão assinado em 27 de julho de 1995 estabelece que
compete à concessionária realizar os investimentos necessários à prestação do
serviço concedido de forma a atender a demanda, nos prazos e quantitativos
cujos estudos e viabilidade econômica justifiquem a rentabilidade dos
investimentos realizados, garantindo sempre a segurança e a justa retribuição
do capital investido.
Sendo assim, a GASMIG planeja, nos termos do Plano de Negócios 2018-2022,
realizar investimentos totais na ordem de R$ 473 milhões, com a construção de
410 km em redes de distribuição de gás natural, resultando numa extensão total
da rede de 1.500 km.

Riscos Operacionais
•

possibilidade de a Companhia se ver obrigada a suspender os serviços
de distribuição de gás natural em função de falha operacional, inclusive
em decorrência de rompimento de gasoduto causado por ações de
terceiros, com exposição a pagamento de penalidades aos usuários;

•

possibilidade de perdas em seu faturamento em decorrência de
manipulação (fraude) nos dados de medição de seus maiores clientes.

•

ineficiência dos sistemas de medição de gás natural que possam causar
diferença entre o volume de gás comprado e vendido.

•

perda de conhecimento em função da rotatividade de profissionais com
alto grau de experiência na empresa;

•

ineficiência e morosidade nas aquisições e contratações, impactando
o planejamento e a realização das atividades propostas, com seus
consequentes efeitos sobre as metas traçadas;

•

perda de prazos de conclusão de obras em função da ineficiência de
empresas terceirizadas trabalhando em nome da GASMIG.

6. Comentários dos administradores:
O ano de 2018 foi de reafirmação para a Companhia de Gás de Minas Gerais.
Ao completar 32 anos de existência, a GASMIG também comemorou resultados
que consolidam a distribuição e evolução no mercado do gás natural no Estado
de Minas Gerais.
Mesmo diante das adversidades da economia brasileira, os números
mostraram o crescimento da Companhia, que bateu recorde no faturamento,
ultrapassando a marca dos R$ 2 bilhões. O lucro líquido ficou 9,3% acima
do ano anterior, da ordem de R$ 178 milhões. O resultado operacional da
Companhia foi de R$ 191 milhões. A movimentação de gás natural alcançou o
volume médio de 2.613 m³/dia.
Com uma rede de gasodutos de 1.184 km, a GASMIG atende a 36 municípios do
Estado de Minas Gerais. Quando comparado ao ano de 2017, a rede foi ampliada

Riscos Legais
•

quebra do Contrato de Concessão ou ausência de marco regulatório
que possam impactar negativamente a margem da Companhia;

•

divergência na interpretação da metodologia de cálculo de margem pelo
órgão regulador, que pode levar a níveis de margem que não
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Riscos Legais (continuação...)

corporativa. Neste sentido, a GASMIG atua com requisitos necessários de
transparência, controle interno e compliance nos termos da Lei 13.303/2016.

remunerem a GASMIG de acordo com o patamar contratual;
•

redução de seus resultados em função de erro de cálculo no processo
de pleito da margem regulatória anual;

•

possibilidade da Companhia se ver obrigada a arcar com penalidades
legais e/ou administrativas em decorrência de não atendimento das leis
e regulamentos em vigor;
interpretação divergente do órgão regulador nas atividades inerentes a
Concessão;

•
•

sujeição de equipamentos, instalações e operações a variados
regulamentos ambientais mais rígidos que os atuais e que possam
resultar em maiores obrigações e na necessidade de investimentos de
capital para a devida adequação.

Riscos Tecnológicos
•

possibilidade das instalações físicas, dos equipamentos e dos softwares
não serem adequados para garantir as atividades do negócio de forma
ininterrupta e proteger os processos críticos contra falhas e acidentes.

9. Políticas e práticas de governança corporativa
A estrutura de governança da Companhia é composta pelas seguintes instâncias:
•

Conselho de Administração: Constituído por 9 (nove) membros
titulares e igual número de suplentes, sendo que 3 (três) são membros
independentes e 1 (um) membro representante dos empregados;

•

Comitê de Auditoria Estatutário: Com previsão no Estatuto Social da
Companhia, em regime de compartilhamento com sua controladora;

•

Conselho Fiscal: Constituído por 4 (quatro) membros titulares e igual
número de suplentes;

•

Diretoria Executiva: Constituída por 6 (seis) membros, sendo estes o
Diretor-Presidente, o Diretor Vice-Presidente, o Diretor Administrativo, o
Diretor Comercial, o Diretor Financeiro e o Diretor Técnico.

A GASMIG, como empresa do grupo CEMIG, orienta seus negócios por diversas
práticas e políticas que alinham todas as suas atividades e relacionamentos aos
conceitos de ética e moral. Para a Empresa, é fundamental lidar de forma transparente com os diversos públicos com que se relaciona, com o intuito de gerir
os negócios, de acordo com os conceitos de sustentabilidade e transparência.
O canal de denúncias está aberto para receber denúncias que envolvam a
Declaração de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional da GASMIG e
o Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Administração Estadual
do Estado de Minas Gerais. Todas as denúncias recebidas são encaminhadas à
Comissão de Ética.
Destaca-se que as melhores práticas de governança corporativa são pautadas nos
princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade

10. Remuneração:
Com vistas ao cumprimento das Políticas Públicas e dos objetivos traçados, a
Companhia pratica um pacote de remuneração aos seus Administradores e Empregados composto pelos seguintes elementos:
i)

No caso da remuneração atribuída aos Empregados, os seus reajustes
são definidos com base em Acordo Coletivo de Trabalho, cuja
competência de aprovação é da Diretoria Executiva. No que tange à
remuneração atribuída à Diretoria Executiva, a competência para
deliberar sobre o assunto pertence à Assembleia Geral de Acionistas;

ii) Pacote de Benefícios alinhado com as boas práticas de mercado, tais
como Assistência Médica, Auxílio Refeição e Alimentação, Seguro de
Vida, Assistência Odontológica e Previdência Privada;
iii) Participação nos Resultados aos Empregados e de Remuneração
Variável a título de bônus de desempenho aos Diretores, vinculada
ao êxito apurado na realização das metas corporativas anuais traçadas,
as quais representam, evidenciam e permitem:

11. Atividades desenvolvidas
Na abrangência dos 1.184 km do sistema de distribuição de gás canalizado, a
GASMIG atende a 36 municípios e possui, atualmente, 42.301 usuários clientes
desfrutando das vantagens do gás natural distribuídos nos segmentos Industrial,
Veicular, Residencial, Comercial, Cogeração de energia e Gás comprimido, distribuídos conforme tabela abaixo:
Segmento
Automotivo
Gás Natural Comprimido Automotivo
Industrial
Gás Natural Comprimido Industrial
Uso geral
Pequeno Cliente não Residencial
Residencial
Cogeração
Subtotal - gás convencional
Termelétricas
Total

R$ mil

% Participação

90.947
2.775
1.686.499
30.397
28.859
9.270
22.257
24.581
1.895.585
110.185
2.005.770

4,5
0,1
84,1
1,5
1,4
0,5
1,1
1,2
94,5
5,5
100

a) medir o desempenho da Companhia nos níveis corporativo e gerencial;

12. Dados econômico-ﬁnanceiros

b) aferir o nível de consecução dos objetivos de interesse dos acionistas e
das Políticas Públicas.

Nossos indicadores econômicos no exercício 2018, foram:

Os Administradores e Conselheiros Fiscais da GASMIG têm sua remuneração
definida em Assembleia Geral de Acionistas. Em 2018, a remuneração global
anual da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal foi de R$
8,1 milhões, conforme o quadro abaixo:
Descrição
Nº Titulares
Nº Suplentes
Remuneração Fixa
Anual (R$/mil)

Conselho de
Administração
9
9
1.185,7

Benefícios

-

Remuneração
Variável - bônus
de desempenho
(R$/mil)

-

Total (R$/mil)

1.185,7

Conselho
Fiscal
4
4
480,5

-

480,5

Diretoria
Executiva
6
0
4.650,8

Total
19
13
6.317,0

Assistência
Médica,
Auxílio Refeição
e Alimentação,
Seguro de Vida,
Assistência
Odontológica
e Previdência
Privada

Indicadores Econômicos
Resultado Operacional
Resultado Líquido
Investimentos
Patrimônio Líquido
Mar em Bruta

Valor (R$/mil)

Variação

259.586
177.561
70.318
1.000.791
16 5%

2%
19%
24%
4%
-9%

No ano de 2018, a Companhia atingiu um grau de realização das metas corporativas de 96,7%, dentro das 20 metas corporativas propostas para o ano em
referência.
A expansão das redes de distribuição atingiu 57% do previsto, ritmo influenciado
pelos reflexos da crise que afetou o mercado de construção civil. Outros objetivos
relacionados com o propósito organizacional, como a execução de projetos de
Melhoria, Segurança e Suporte ao sistema de distribuição de gás natural, tiveram
desempenho de 88%, uma realização satisfatória, decorrente de economias
alcançadas e readequação das entregas, frente ao volume de vendas no ano. Um
destaque positivo foi a realização do Custeio Operacional, que ficou em 98% do
planejado para o exercício, gerando maior assertividade na disponibilidade de
caixa da Companhia.

1.813,3

1.813,3

6.464,1

8.130,3

O grau de realização das metas corporativas de 2018, vinculou a distribuição
de remuneração variável no valor de R$ 7.425 mil para pagamento a título de
Participação nos Resultados aos empregados.

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2018
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 2018, juntamente com o relatório dos Auditores Independentes e
parecer do Conselho Fiscal.
RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO
(R$/mil)
2015
2016
2017
Receita Operacional
Bruta
Gás comprado
para revenda
Dívida Bruta
LAJIDA
Lucro lí uido
Remuneração
a acionistas
Lucro Líquido por lote
de mil ações (reais)
Ativo total
Passivo
Patrimônio líquido

1.669.911
(1.050.925)

1.451.669

2018

1.766.752

2.005.770

(877.118) (1.070.623)

(1.238.085)

DESTAQUES DE 2018
Obtenção do Rating Nacional de Longo Prazo ‘A+ (bra)’, atribuído pela Fitch
Ratingns
Lucro Líquido de R$177,5 milhões, 19% acima ao do ano anterior
Aumento de 55% no volume de gás natural fornecido ao segmento residencial, com distribuição para 41.377 unidades consumidoras.
Captação de 50.954 clientes urbanos em 2018: aumento de 37,5% em
relação ao ano anterior.

368.398
213.414
117.070

301.544
193.803
97.692

339.386
271.153
149.271

274.916
242.590
177.561

Campanha GNV: mais de 4.000 veículos convertidos no ano, proporcionando aumento de 27,6% no volume de vendas do segmento.

53.685

97.693

118.332

173.222

286,06

238,71

364,74

433,86

Investimento de R$50.113 mil na expansão da Rede de Distribuição de Gás
Natural (RDGN) para a construção de 45,6 km de extensão de gasodutos na
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), Mantiqueira e Sul de Minas.

1.800.777
878.225
922.552

2.002.701
1.051.649
951.052

1.741.706
776.558
965.148

1.585.192
584.401
1.000.791

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Marco Antônio Viana Leite
Titulares
Brunno do Carmo Silva
Eduardo Chiarini
Guilherme Alberto Lima de Azevedo
Mariah Brochado Ferreira
Marília Carvalho de Melo

Suplentes
Alexandre Ramos Peixoto
Aline Bracks Ferreira
Antônio Bispo Valeriano
Bruno Ferreira Costa
Francisco Luiz Moreira Pena
Lucas Pimenta de Figueiredo Brito
Onofre Perez Filho
Sérgio José de Oliveira

CONSEL
Titulares
Francisco Eduardo Moreira
Lisandro Carvalho de Almeida Lima
Eduardo Lucas Silva Serrano
Lucila Karmaluk Pena

Suplentes
Adriana Araújo Ramos
Gisele de Matos Fonseca

Aquisição do imóvel onde funciona o Centro de Distribuição da RMBH,
situado na Rua José Américo Cançado Bahia, 1009, na Cidade Industrial,
em Contagem.
Início das operações do 1º chiller de queima direta a gás natural de Minas
Gerais nas instalações da GASMIG, em Contagem, em seu Centro de Distribuição da RMBH.

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.

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 e prepará-lo para uma
participação menos massiva da empresa dominante. 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. As propostas do “Gás para
Crescer” foram incorporadas a Projeto de Lei em trâmite no Congresso Nacional,
o qual não foi votado em 2018, como se previa. Ainda como consequência desse
programa, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis lançou
Tomadas Públicas de Contribuição visando receber contribuições de agentes da
cadeia do gás natural no sentido de possibilitar a entrada de novos players no
mercado. Contudo, até o momento, não houve nenhuma implicação prática no
mercado de gás natural.
No entanto, outra mudança 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.
Dada essa nova política, as variações dos preços desses combustíveis são mais
recorrentes enquanto que as oscilações no preço do gás natural são menores
em decorrência do mecanismo de amortecimento do preço do gás natural. Por
conseguinte, o gás natural apresentou maior competitividade, no início de 2018,
em relação aos energéticos substitutos, que foi suavizada ao longo do ano.
No âmbito macroeconômico, após três anos consecutivos de quedas significativas
na produção, o setor industrial brasileiro apresenta tendência de recuperação: no
transcurso de 2018 (até o mês de outubro), a produção física industrial, segundo
dados do IBGE (Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física, ou PIM-PF), cresceu
1,8% em relação ao período janeiro-outubro de 2017.
Gráﬁco 2 – Variação anual Produção Física Industrial – Brasil

Gráﬁco 1 – Composição acionária da GASMIG.

DIRETORIA EXECUTIVA
Diretor-Presidente
Pedro Magalhães Bifano

Diretor Financeiro
Antônio Carlos de Andrada Tovar

Diretor Vice-Presidente
e Administrativo
Luiz Henrique de Lyra Uchôa Costa

Diretor Técnico e Comercial
Luiz Antônio Vicentini Jorente

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física- PIM-PF – IBGE.
Vale ressaltar que mesmo com esse comportamento positivo recente, o índice
médio da produção industrial em 2018 ainda se encontra 13% abaixo do nível
recorde alcançado em 2011.
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Gráfico 3 – Evolução da Produção Física Industrial – Brasil
Receita Operacional Bruta
A receita operacional bruta da Companhia aumentou em 2018, principalmente,
pelo maior consumo dos clientes do mercado siderúrgico, metalúrgico, automotivo, residencial e cogeração.

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 e GNV.
Em razão dessa melhora na atividade fabril e da competitividade do gás natural,
o consumo de gás pela indústria no Brasil, 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 de
27 milhões de metros cúbicos por dia em 2017 e superior a 28 milhões m3/dia
em 20181.

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).

Receita Operacional Bruta por Segmento – 2018

O quadro abaixo apresenta a composição dos tributos contabilizados:

O GNV, por sua vez, apresentou pelo segundo ano consecutivo aumento na demanda, de 9% em 2017 e de 10% em 2018, superando o patamar dos 5 milhões
de metros cúbicos por dia no Brasil.

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

A geração de energia elétrica, que desde 2013 vem dividindo o protagonismo na
demanda por gás natural com a indústria, registrou em 20181 relativa estabilidade, com decréscimo de 3% em relação à média de 2017. Vale dizer, no caso
brasileiro, a geração elétrica a gás natural é utilizada de forma complementar à
geração hídrica.
Gráfico 4 – Evolução do consumo de gás natural - Brasil - 2008 a 20181

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.

Ainda com base nas informações da ABEGÁS, a infraestrutura de dutos de distribuição do gás natural chegou em outubro/2018 aos 34,4 mil quilômetros
de rede, crescimento de 1,3 mil quilômetros (4%) em relação ao ano anterior.
A rede de dutos de transporte, por seu turno, apresenta-se praticamente 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 3,6 vezes mais extensa que
a rede de transporte.

Fonte: Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado –
ABEGÁS e Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP.
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%
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0

9
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Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro
2015
Receita Operacional Bruta
(R$ mil) ......................................... 1.669.911
Patrimônio Líquido
(R$ mil) ......................................... 922.552
Extensão de Rede
(km em operação) ......................
960

Geração de Caixa – LAJIDA

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

Gráfico 6 – Quantidade de usuários de distribuição de gás natural - Brasil 2008 a 20181

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 38%
e 9%, respectivamente, do total em 2017.

Descrição 2014
Colaboradores
45.548

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

Em termos de quantidade de usuários, conforme a ABEGÁS as distribuidoras
de gás natural do Brasil chegaram em outubro de 2018 com quase 3,5 milhões
de consumidores, crescimento de 5% em relação ao número de 2017. 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.

2018
43.609
16.208
30.127
138.766
252.421
256
481.387

Distribuição da riqueza gerada
Resultado Operacional

Gráfico 5 – Evolução da infraestrutura de transporte e de distribuição de gás
natural - Brasil -2008 a 20181

2017
57.175
21.170
25.302
116.541
211.378
220
431.786

Margem LAJIDA

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

2015
1.332.550
78,90%
5,10%
3,30%
0,10%
1,10%
0,60%
16,00%

2016
1.143.093
76,70%
6,30%
4,00%
0,20%
1,40%
0,70%
17,00%

2017
2018
1.400.207 1.574.113
76,35%
78,02%
6,27%
5,99%
3,96%
3,80%
0,14%
0,11%
1,19%
1,30%
0,98%
0,78%
19,37%
15,41%

2016

2017

2018

1.451.669

1.766.752

2.005.770

951.052

965.147

1.000.791

1.014

1.094

1.184

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

12,69
11,13
8,79

10,27
9,81
8,55

15,47
16,26
10,66

17,71
15,02
11,28

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

0,47
0,82

0,45
0,88

0,87
0,86

1,03
0,85

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

48,77
95,20
2,3

52,94
104,31
4,4

44,59
74,76
8,7

36,87
53,73
9,08

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

A geração de caixa pelo conceito LAJIDA (Lucro antes dos Juros, Impostos,
Depreciação e Amortização) atingiu R$ 242.578, com margem de 15,4% em
relação à Receita Líquida, influenciada, principalmente, pela expansão do consumo dos clientes e pelos custos de compra de gás.

Em setembro de 2018, a GASMIG realizou a sétima 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. Os recursos desta emissão,
no valor de R$100 milhões, com vencimento em agosto de 2023 e remuneração
de CDI + 1,50%a.a., foram utilizados para recomposição do caixa da companhia,
após a liquidação da quinta emissão. Com essa operação, a GASMIG reduziu seu
custo médio de capital de terceiros e alongou o prazo de sua dívida, melhorando
sua estrutura de capital.

Lucro Líquido
O lucro líquido atingiu o valor de R$177.561 mil em 2018, influenciado pela
expansão no consumo do mercado não térmico da GASMIG, além do melhor
resultado financeiro.

A emissão foi bem-sucedida, considerando o contexto político e econômico brasileiro no ano de 2018, o que confirma a receptividade de que a empresa desfruta no mercado de capitais. Cabe ressaltar ainda que o custo dessa operação foi
menor que o da quinta emissão de debêntures da GASMIG, de outubro de 2015,
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também no valor de R$100 milhões, cuja remuneração era de CDI + 1,60% a.a.
Visto que a escritura da quinta emissão previa a possibilidade de realizar a oferta
de resgate antecipado e como houve a manifestação favorável nesse sentido por
parte do Banco Bradesco, na qualidade de debenturista detentor da totalidade
das debêntures, a quinta emissão da Companhia foi quitada antecipadamente,
em setembro de 2018.
Nesta oportunidade, foi contratada a empresa Fitch Ratings para avaliação do risco de crédito coorporativo da GASMIG e da sétima emissão. Em 20 de dezembro
de 2018, a Fitch Ratings atribuiu, pela primeira vez, o Rating Nacional de Longo
Prazo ‘A+(bra)’ à Companhia de Gás de Minas Gerais (GASMIG) e à sua sétima
emissão de debêntures, no montante de R$ 100 milhões.
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$164 milhões durante o ano de 2018,
a dívida da GASMIG ao término do ano era de R$ 274.912 mil, comparada a R$
339.385 mil ao final de 2017.

A carteira de clientes atendidos pela GASMIG ao final de 2018 foi de 42.301 consumidores, representando uma expansão de 34,9% em relação ao ano anterior.
Esses clientes estão distribuídos em 36 municípios, sendo: a) 107 indústrias de
grande e médio porte; b) 756 pequenas indústrias e estabelecimentos comerciais e de serviços; c) 51 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) 41.377 unidades
residenciais; h) 2 usinas termelétricas.
Gestão de pós-venda do Mercado Urbano (Residencial e Pequeno Comércio)
Acompanhando o expressivo crescimento de seu mercado urbano, que compreende os segmentos residencial e de pequeno comércio, a GASMIG expandiu
a estrutura do atendimento aos cerca de 51.000 clientes captados/consumidores
desse mercado – distribuídos nos municípios de Belo Horizonte, Betim, Confins,
Contagem, Juiz de Fora, Ipatinga, Nova Lima, Poços de Caldas e Santa Luzia –
mediante a contratação de serviços de teleatendimento (ativo e receptivo)
prestados por empresa especializada que responde pelo Call Center do mercado
urbano (SAC 117). Assim, houve uma redução de custos e, principalmente, um
perceptível incremento na qualidade e eficiência do atendimento aos clientes
da Companhia.
Para recebimento das ligações via número 117, a GASMIG conta com 4 pontos
de atendimento, de 6 h cada, e 1 ponto, de 24 horas, para emergências, tendo
atendido mais de 3.800 contatos telefônicos por mês, em média. Adicionalmente
ao SAC 117, há o aplicativo GASMIG Atende e, no site da Companhia, o canal Fale
Conosco. Em 2018, houve a ampliação dos serviços nos canais de atendimento
do aplicativo GASMIG Atende e SAC 117, tais como: segunda via da fatura, código
de barras para pagamento, alteração da data de vencimento da fatura, etc.
Os serviços de pós-venda do mercado urbano também apoiam as diversas campanhas de divulgação da GASMIG, como a Roda Mais, do Gás Natural Veicular
- GNV, bem como fazem a integração das notas de serviço das diversas áreas da
Companhia.
Segmento Industrial
O mercado industrial da GASMIG está alicerçado no fornecimento às grandes
empresas ligadas aos ramos siderúrgico, metalúrgico e de mineração, bem como
ao de papel e celulose, estando concentrado no Vale do Aço, no Sul de Minas, em
Juiz de Fora e na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e municípios
contíguos. Os dez maiores clientes da GASMIG pertencem a esse mercado e
foram responsáveis por 68,3% do consumo do segmento industrial e por 62,7%
do volume de gás comercializado para o segmento não termelétrico em 2018.
Em 2018, as vendas para o segmento industrial totalizaram 876.150 mil metros
cúbicos de gás natural, equivalentes a uma média diária de consumo de 2.400
mil metros cúbicos – já englobadas as vendas para o segmento de GNC industrial
– representando 91,9 % do volume de gás comercializado para o segmento não
termelétrico. Tal desempenho foi alcançado graças a uma política comercial mais
ostensiva, otimizando o consumo de grandes clientes, através de oferta de gás
adicional e novas negociações, apesar das incertezas econômicas enfrentadas
pelo mercado brasileiro ao longo de 2018.

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.

Em 2018, a baixa utilização do gás natural pelas usinas termelétricas, com redução de 58,2% em relação a 2017, pois não foram despachadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS em função da menor necessidade de
energia termelétrica requerida no País, afetou sobremaneira o volume total de
gás comercializado pela GASMIG, entretanto a continuidade da política comercial mais ostensiva implementada pela Companhia a partir de 2017 contribuiu
para manter praticamente estável o volume global de gás comercializado para os
segmentos não termelétricos, mitigando tal retração. Assim, o desempenho das
vendas da GASMIG, em 2018, foi reduzido em 16,3% em relação ao ano anterior.
Como resultado dessa política, 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, a GASMIG comercializou em 2018 um total de 0,954 bilhão de metros
cúbicos de gás natural para os segmentos não termelétricos – equivalentes a
2.612,66 mil metros cúbicos por dia – que somados ao volume de 0,151 bilhão
de metros cúbicos de gás natural para as termelétricas – equivalentes a 414,04
mil metros cúbicos por dia – totalizaram 1,105 bilhão de metros cúbicos de gás
natural – equivalentes a 3.026,70 mil metros cúbicos por dia – o que representou
um faturamento anual ultrapassando a casa dos R$2 bilhões.
O desempenho das vendas da GASMIG para os segmentos não termelétricos
manteve-se estável, com ligeira redução de 0,4% em relação ao ano anterior,
resultando em um faturamento anual de R$1,896 bilhão. Tal desempenho foi
positivamente impactado pelo aumento expressivo dos volumes de gás comercializados para os seguintes segmentos: aumento de 20,5% nas vendas para o
segmento de uso geral e pequeno comércio, aumento de 11,0% no volume de
gás natural consumido pelo segmento de cogeração, geração e climatização, aumento de 27,6% nas vendas para o segmento automotivo e pelo emblemático
aumento de 55,0% nas vendas para o segmento residencial, mitigando a retração
de 2,2% do volume de gás comercializado para o segmento industrial .

No segmento industrial de médio e pequeno porte, foram captadas 2 novas
empresas das áreas de metalurgia e fabricação de argamassas e produtos para
construção civil, agregando um volume contratado de 115 mil metros cúbicos
por mês à carteira de clientes da Companhia.
A GASMIG manteve a estratégia de incentivo a consumos adicionais aos volumes
já contratados, possibilitando a comercialização de uma média diária de 137,01
mil metros cúbicos de Gás Spot, que totalizou 50.009 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 em 2018
mediante condições comerciais diferenciadas representou 48,0% do volume
comercializado em condições comerciais especiais no ano anterior.
Segmento de Cogeração
Em 2018, 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. A GASMIG forneceu aos clientes desse segmento 14.107 mil
metros cúbicos de gás natural, equivalentes a uma média diária de consumo de
38,65 mil metros cúbicos, registrando um aumento de 11,0% 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 e cogeração de energia elétrica. Entretanto, esforços de divulgação são
necessários para desmistificação da tecnologia junto a clientes potenciais bem
como seu devido enquadramento como uma fonte de baixa emissões e alto rendimento, para fins de financiamentos, no caso das cogerações.
No segmento de climatização a gás natural, a GASMIG iniciou as operações do
primeiro chiller a queima direta de gás natural em Minas Gerais, com capacidade
de 50 TR (toneladas de refrigeração) e instalado em seu Centro de Distribuição
da Região Metropolitana de Belo Horizonte (CD-RMBH), no município de Contagem, que está climatizando todas as salas, escritórios, auditório e o próprio
Centro de Operações do Sistema da Companhia, servindo como referência desta
tecnologia em Minas Gerais.
Segmento Automotivo – GNV
Em 2018, a GASMIG distribuiu 42.522 mil metros cúbicos de Gás Natural Veicular
- GNV, equivalentes a uma média diária de consumo de 116,50 mil metros cúbicos
– já englobadas as vendas para o segmento de GNC automotivo – representando
um crescimento de 27,6% em relação ao volume comercializado no ano anterior,
o maior crescimento percentual dos últimos 17 anos. O segmento automotivo
é responsável por 4,5% do volume de vendas da Companhia para fins não
termelétrico, ficando atrás somente do segmento industrial.
O Programa Acelera Minas com GNV, iniciado em novembro de 2017, foi um
grande sucesso. Nosso Estado, que contava com apenas 9 oficinas convertedoras
homologadas pelo Inmetro, dobrou a oferta de vagas para instalações dos kits

GNV, passando a ter 18 oficinas em dezembro de 2018.
A Promoção GNV Roda Mais, que converteu 4.000 veículos em apenas 10 meses
de campanha, comprova o grande sucesso na implantação do Programa Acelera
Minas com GNV e coloca a GASMIG em uma posição de destaque no cenário
nacional, como sendo a distribuidora de gás natural que executou a maior campanha de incentivo às conversões do país.
A GASMIG tem atuado em toda a cadeia do GNV em Minas Gerais, objetivando o
crescimento sustentável do segmento. Foram construídas parcerias com oficinas
convertedoras, Organismos de Inspeção Acreditados pelo Inmetro, sistemistas,
fabricantes de kits GNV e cilindros, montadoras, distribuidoras de combustíveis e
postos revendedores de GNV e com o Ipem-MG, para a realização da Promoção
GNV Roda Mais. Para a qualificação de mão-de-obra das oficinas convertedoras,
tanto nas áreas administrativa, gerencial e comercial quanto na parte técnica,
a GASMIG estabeleceu parceria com o Sebrae e com o SENAI, sendo que em
2018 foram finalizados os cursos do Sebrae e os do SENAI terão início ainda no
primeiro trimestre de 2019.
Em 2018, foram assinados 8 novos contratos com postos revendedores, agregando mais de 320 mil metros cúbicos por mês à demanda contratada da GASMIG,
com destaque para aqueles situados em novas praças e regiões estratégicas: 1
posto na cidade de Mariana, 3 postos na região Centro-Sul de Belo Horizonte
e 1 posto no Anel Rodoviário, também em Belo Horizonte, na saída para o Rio
de Janeiro. Foram cedidos e instalados 80 Kits GNV de 5ª Geração completos,
sempre em regime de comodato, a empresas frotistas, bem como a empresas
ligadas ao governo estadual e a prefeituras, pois o Projeto Frota Verde – Frotistas,
tem como objetivo a divulgação das vantagens econômicas e ambientais do GNV
para esses públicos a fim de convencê-los pela conversão do restante da frota.
O projeto já apresentou resultados e foram iniciadas as conversões dos demais
veículos em algumas das empresas participantes desse projeto da GASMIG.
Em julho de 2018, a GASMIG inaugurou um posto de abastecimento de GNV em
seu Centro de Distribuição da Região Metropolitana de Belo Horizonte (CD-RMBH), localizado em Contagem, que está abastecendo a frota de 40 veículos da
Companhia e também funcionando como “Posto Modelo” para treinamento e
demonstração aos clientes, pois um dos clientes industriais da Companhia implantará em 2019 um posto nos mesmos moldes, para abastecimento de sua
frota de veículos e empilhadeiras.
Foi aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governador Fernando
Pimentel uma alteração da Lei Estadual 14.936/2003, que concede a isenção do
IPVA, no primeiro ano, aos veículos novos movidos a GNV fabricados em Minas
Gerais. Esta ação poderá contribuir para continuar alavancando o segmento no
Estado.
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 2018 se enquadrou 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. A
GASMIG celebrou 12 novos contratos com clientes do segmento de uso geral,
agregando um volume contratado de 260 mil metros cúbicos por mês à carteira
de clientes da Companhia; dentre esses contratos destacam-se aqueles assinados com 2 empresas da área de reciclagem, com 1 empresa de cimento, com 1
hospital público e com 1 empresa de alimentos situada em malha urbana.
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.
Em 2018, os clientes do segmento de uso geral consumiram 11.896 mil metros
cúbicos de gás natural – equivalentes a um consumo diário de 32,59 mil metros
cúbicos de gás natural – representando uma expansão de 15,7% em relação ao
ano anterior e consolidando a recuperação das vendas do segmento iniciada no
3º trimestre de 2016.
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 302 novos contratos assinados em 2018, elevando
para 841 o número de clientes contratados e resultando em 614 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 32,9% em relação ao ano anterior no número de clientes
em operação. A esses clientes, a GASMIG forneceu 2.475 mil metros cúbicos de
gás natural – equivalentes a uma média diária de 6,78 mil metros cúbicos – que
representou um crescimento de 50,6% em relação a 2017.
Ressalta-se que vários estabelecimentos que passaram a consumir gás natural
em substituição ao gás liquefeito de petróleo (GLP) são referência nos ramos
em que atuam, o que reforça a imagem da Companhia no tradicional mercado
mineiro.
Segmento Residencial
O segmento residencial da GASMIG conquistou em 2018 o marco de 41.377
unidades consumidoras que resultou em uma expansão de 35,2% em relação
ao ano anterior no número de clientes residenciais em operação. Esses clientes
consumiram 6.472 mil metros cúbicos de gás natural, equivalentes a uma média
diária de 17,73 mil metros cúbicos, representando um expressivo aumento de
55,0% em relação a 2017 no volume de vendas para esse segmento.
A captação de novas UDA – Unidade Consumidora Autônoma alcançou mais uma
marca em 2018: 13.921 novas residências foram agregadas ao universo de clien-
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tes residenciais da GASMIG. Consequentemente, o quantitativo de clientes residenciais já captados foi aumentado para 50.113 UDA, que estão distribuídos nos
municípios de Belo Horizonte (37.976 UDA), Contagem (1.736 UDA), Nova Lima
(4.620 UDA), Juiz de Fora (3.013 UDA) e Poços de Caldas (2.768 UDA).
Tais números atestam a competitividade do gás natural no mercado urbano
da GASMIG, além do apelo ecológico do energético, e levaram a Companhia
a ser referência no país nos segmentos residencial e de pequeno comércio,
confirmando a acertada estratégia de terceirização do processo de auxílio
à captação e ligação dos clientes, com a gestão e controle do processo pela
GASMIG. Outra estratégia acertada foi a continuidade da política comercial
de que as vendas das novas edificações sejam realizadas por pessoal próprio,
considerando que a GASMIG mantém parcerias sólidas nesse nicho de mercado,
sempre pautadas na segurança e respeito às normas técnicas.
Segmento Termelétrico
A GASMIG fornece gás natural a duas Usinas Termelétricas – UTE interligadas
ao sistema elétrico e que são despachadas pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico – ONS: a UTE Aureliano Chaves (município de Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte) e a UTE Juiz de Fora.
A utilização do gás natural pelas termelétricas caiu drasticamente em 2018, com
redução de 58,2% em relação ao ano anterior. A GASMIG forneceu a essas termelétricas 151.124 mil metros cúbicos de gás natural, equivalentes a uma média
diária de 414,04 mil metros cúbicos.
Gás Natural Comprimido – GNC
O Estado de Minas Gerais, dado suas características topográficas, de ocupação
territorial, de distribuição populacional e de atividades industriais, traz grandes
desafios à expansão de gasodutos. Para contornar tal situação, o Gás Natural
Comprimido – GNC é uma das soluções de atendimento a locais onde, no presente, o gasoduto não se mostra viável, possibilitando a criação de condições
mercadológicas para sua viabilização futura.
As vendas para o segmento de GNC totalizaram 19.041 mil metros cúbicos
de gás natural em 2018 – equivalentes a 52,17 mil metros cúbicos por dia –
representando uma expansão de 41,8% em relação ao ano anterior. Desse
montante, foram fornecidos 1.289 mil metros cúbicos – equivalentes a 3,53 mil
metros cúbicos por dia – para o segmento de GNC automotivo, representando
uma expansão de 110,6%, já englobados nas vendas para o segmento automotivo
– GNV (tabela a seguir). Para o segmento de GNC industrial, foram fornecidos
17.752 mil metros cúbicos no ano, representando uma expansão de 38,5% em
relação a 2017, equivalentes a uma média diária de 48,64 mil metros cúbicos,
também englobados no volume do segmento industrial (tabela a seguir). Tal
desempenho levou a GASMIG, desde outubro de 2018, à liderança absoluta no
transporte de GNC entre as concessionárias de gás natural brasileiras.

GASMIG – Evolução da Segmentação do Mercado
(mil m³)
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Industrial *
1.039.975
Uso Geral e
Pequeno Comércio 8.449
Residencial
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Automotivo **
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Cogeração
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e Geração
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Não Térmico
1.085.057
Termelétrico
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1.235
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4.176
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*Segmento industrial, GNL e GNC destinado a industrias
** Segmento automotivo e GNC destinado a postos

ESTRUTURA DE MERCADO EM 2018 (%)

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 2018, o reajuste do custo de distribuição foi de -0,41%.
Em 2018, 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 abriu a consulta pública para avaliação da Receita
Requerida para o próximo Ciclo Tarifário.
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.

Gestão da Rede de Gasodutos
Em 2018, 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 integração entre o Sistema GIS (Sistema de Informação Geográfica) e o Sistema
SCADA (Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados), que permitiu o monitoramento de variáveis da distribuição de gás como pressão, vazão instantânea e
consumo em tempo real, de forma georreferenciada. Outro destaque foi a instalação de infraestrutura do sistema de aquisição de dados via satélite em 4 novos
pontos da rede de distribuição de gás natural.
Buscando aumentar a efetividade da distribuição e medição do gás, a GASMIG
realizou diversas ações, tais como:
aquisição e instalação de trechos reto certificados em grandes clientes,
ampliando a confiabilidade e credibilidade da medição de volume de
gás.

Em 2018, a GASMIG investiu na expansão da Rede de Distribuição de Gás Natural
(RDGN) no estado de Minas Gerais o montante de R$50.113 mil, para a construção de 45,62 km de extensão de gasodutos na Região Metropolitana de Belo
Horizonte (RMBH), Mantiqueira e Sul de Minas.

•

aquisição e instalação de medidores de gás tipo turbina, modelos de
G1000 a G2500, com sensor de alta frequência, possibilitando a
medição de vazão instantânea, aumentando a precisão na medição dos
grandes volumes.

Na cidade de Belo Horizonte, os principais projetos desenvolvidos foram os de
atendimento ao Mercado Urbano. Foram implantadas redes de adensamento
em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) nos bairros Gutierrez, Serra e Luxemburgo, com destaque para a ligação do cliente Minas Tênis Clube II. Também
foram feitas intervenções nos bairros Lourdes, Anchieta, Buritis, Savassi, Av. Raja
Gabaglia e outros para conclusão de projetos e entrada de operação de rede,
bem como para interligação de novos clientes em locais onde já haviam redes de
distribuição de gás natural em operação. O total de rede construída para atendimento ao Mercado Urbano em Belo Horizonte, no ano de 2018, foi de 11,73 km.

•

substituição dos sistemas de odoração das estações de recebimento de
gás de Betim, de São Brás e de Barbacena, de forma a melhorar a
efetividade de odoração das redes;

•

aquisição e upgrade de modens para tecnologia 3G/4G e início da
utilização dessa tecnologia para comunicação remota com os
equipamentos de campo;

•

Na Região Metropolitana de Belo Horizonte foram realizadas obras de saturação
de rede para atendimento aos novos clientes Latasa, Hidromet, Papa de Anjo
e Tecneaço, contemplando a construção de aproximadamente 575 m de rede.

adequação às recomendações da Norma ABNT NBR – 5419/2015 acerca
das instalações elétricas e de comunicação nas estações de recebimento
de gás de Betim e de São Brás do Suaçuí;

•

serialização e inclusão do código FQ (número de série GASMIG) na
fabricação dos medidores.

Na região do Sul de Minas, foi dada continuidade ao atendimento aos clientes
residenciais e comerciais na região central da cidade de Poços de Caldas, e às
obras da Linha Lateral Jardim Paraiso Centro, com a construção de aproximadamente 5,61 km de rede. A construção da Linha Lateral, além de permitir a ligação
de novos clientes na cidade, permitirá o duplo abastecimento de gás natural à
RDGN em Poços de Caldas, trazendo mais segurança e confiabilidade para a rede.
Também na região do Sul de Minas foi implantada a Linha Lateral Jacutinga, com
a construção de um gasoduto de aproximadamente 9,87 km de extensão em aço
de 8 e 6 polegadas. O gasoduto fornece gás natural ao cliente Veralia, instalado na
cidade de Jacutinga e permitirá atender novos clientes na região a partir de 2019.
Na região da Mantiqueira, foram iniciadas as obras do Projeto Residencial Juiz de
Fora, nos bairros Centro e São Mateus. Foram implantados 17,16 km de rede de
adensamento em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), que permitirão o atendimento a clientes residenciais e comerciais a partir de 2019.
Na cidade de Barbacena foram realizadas obras de saturação de rede para atendimento aos novos clientes Escola Preparatória de Cadetes do Ar - EPCAR, Hotel
Senac Grogotó e Shopping Barbacena, contemplando a construção de aproximadamente 670 m de rede.
Durante o ano de 2018, foram investidos R$1.279 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 projetos de clientes
diversos nas regiões atendidas pela Companhia. Ao longo do ano foram elaborados
projetos executivos que totalizam aproximadamente 30 km de extensão.

O ano de 2018 firmou-se como o ano de consolidação das políticas de gestão de
pessoas na GASMIG.
O novo Plano de Carreiras, Cargos e Remunerações implantado em 2017 mostrou-se um eficiente instrumento para a retenção de talentos e para o comprometimento dos colaboradores com os valores essenciais da Companhia: foco em
resultado, trabalho em parceria e profissionalismo.
Após uma ampla análise da maturidade profissional dos colaboradores, 25%
(vinte e cinco por cento) dos profissionais do quadro efetivo da Companhia foram
contemplados com progressões nas carreiras por mérito, resultando em um incremento médio nos salários-base dos promovidos em 2,35% (dois vírgulas trinta
e cinco por cento).
Em 2018, a GASMIG investiu em treinamentos corporativos e gerenciais. Foram
755 participações que contaram com o engajamento das equipes em 89%. Os
temas abordados foram voltados para o aprimoramento de competências gerenciais e de práticas corporativas.

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.

209
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41
100
105
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•

Gestão de Pessoas

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.

Proﬁssionais da GASMIG
Total
Homens
Mulheres
Nível superior
Nível técnico
Nível médio

Além dos treinamentos corporativos, os colaboradores tiveram seus conhecimentos atualizados mediante a participação em cursos externos específicos,
incluindo pós-graduações, bem como pela prática de realização de treinamentos
internos ministrados pelos colaboradores da empresa multiplicando o conhecimento interno do negócio. Ao longo do ano, somamos 1.079 participações em
treinamentos externos, representando 7.719 horas treinadas pela equipe.
A prática de multiplicação do conhecimento via realização de treinamentos internos foi ampliada em 2017. A Companhia registrou 861 inscrições, gerando 3.156
horas de aulas internas promovidas pelos colaboradores que compartilharam
com as equipes de todas as áreas da Companhia o conhecimento do negócio.

Para garantir a segurança da distribuição de gás a Companhia investiu na contratação de consultoria técnica para “Classificação de Áreas em Atmosferas Explosivas” e contratou o serviço de pesquisa e verificação de vazamentos em 40
km da rede situada no município de Belo Horizonte-MG.
A GASMIG, no compromisso de melhorar continuamente a distribuição do gás,
elaborou e revisou procedimentos e processos, participou de treinamentos e de
eventos técnicos, com destaque para:
•

treinamento sobre “Análise de Certificados de Calibração” ministrado
pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

•

participação de workshop de novos conversores de volume em
Indaiatuba – SP;

•

atualização da metodologia de cálculo do PTZ e fator de compressibilidade utilizando a versão atualizada da NBR 16.107/2017

Com foco na melhoria contínua, em 2018 a companhia adquiriu diversos equipamentos e ferramentas, bem como modernizou e automatizou processos, visando
a otimização da manutenção das redes de gasodutos.
Houve a modernização do sistema de proteção anticorrosiva: monitoramento remoto e em tempo real do sistema de proteção catódica da tubulação em pontos
estratégicos da rede, evitando o deslocamento da equipe de campo.
Também foi desenvolvido o projeto de estação complementar de medição, capaz
de mensurar vazões com boa acurácia, mesmo com grande variação nos volumes
consumidos ao longo do tempo pelos clientes; além da aquisição de módulos de
armazenamento (monocilindro) e de descompressão (reguladores), para atendimento provisório por meio de gás natural comprimido (GNC), isso de forma
a manter o fornecimento ininterrupto de gás natural aos clientes, mesmo em
ocasiões de manutenções emergenciais.
Com o objetivo de garantir a segurança e integridade física de seus colaboradores, a GASMIG desenvolveu uma ferramenta, pinçador remoto, que permite,
em casos de emergências, a interrupção de vazamentos de gás em redes de
PEAD e também adquiriu conjuntos de uniformes antichamas, apropriados para
atividades com risco de fogo repentino.
Por meio do Programa de Prevenção de Danos à Rede, PPD, a GASMIG presta
apoio e orientação técnica a qualquer interessado em realizar obras com tenham
probabilidade de danificar as redes de gás natural. Nesse sentido, aoo longo de
2018 as equipes de manutenção da GASMIG atenderam a mais de 450 chamados
de orientação técnica de obras. Ainda relacionado às atividades de segurança de
gasodutos, a GASMIG investiu no aperfeiçoamento de 19 profissionais por meio
de treinamento especializado, com instrutor reconhecido nacionalmente, para
avaliação de sistemas de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), evitando
acidentes causados por descargas atmosféricas.
Para finalizar a transferência do ramal que atende a Usina Termelétrica Aureliano Chaves, Ibiritermo, para a GASMIG, foram necessárias adaptações na estação
para viabilizar pontos de controle ou bloqueios no ramal, permitindo assim a
operação do duto pelas equipes de manutenção.
Por meio de uma atuação conjunta com a BH Airport, concessionária responsável
pela administração do aeroporto de Confins, foi possível otimizar o fornecimento
de gás aos clientes instalados no terminal. A estação da GASMIG foi totalmente
reconfigurada, sendo instalada em área externa, segura, ventilada e com fácil
acesso, atendendo assim todos os requisitos de segurança pertinentes. Todo o
trabalho foi realizado sem a interrupção de fornecimento de gás aos clientes e
usuários do aeroporto.
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RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2018
Evolução da Gestão (continuação...)
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.
Para o varejo, visando melhorar e otimizar a faturamento de clientes, foi implementado no SAP uma solução para permitir a arrecadação utilizando código de
barras e debito automático, com objetivo de reduzir o índice de inadimplência e
os custos no processo de arrecadação e cobrança sobre a venda de gás.
No ambiente WEB, foi desenvolvida uma solução para disponibilização no site
corporativo do traçado da rede em operação e visualização dos postos GNV ativos, para clientes e não clientes da GASMIG.
Para o pós-venda, foi implantada no sistema GIS, uma solução que permite ao
COS (Centro de Operação do Sistema) simular o isolamento de área em caso de
emergências ou manutenção da rede. Além disso, o sistema foi atualizado com
informações das faixas de servidão, 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.
Visando melhorar e otimizar a campanha GNV Roda Mais, foi implementada no
Site Corporativo uma solução para permitir maior transparência no cadastro e
validação dos inscritos na promoção.
A interface com os clientes do seguimento industrial foi modernizada com a implementação de solução que permite aos clientes GASMIG, realizarem a sua programação de retirada do gás natural de forma automatizada, por meio do portal
de serviços GASMIG Atende.
Uma solução adequada à necessidade da GASMIG foi desenvolvida no sistema SCADA, permitindo um melhor monitoramento e controle do sistema de
proteção catódica da RDGN (Rede de Distribuição de Gás Natural).
Considerando a lei das estatais 13.303/16, foi implantada uma solução para a
disponibilização do canal de denúncias no site corporativo da GASMIG.
Para o portfólio de projetos 2018, foram utilizadas as melhores práticas de mercado para gestão desses projetos, incluindo controles SOX de TI para a segurança
do ambiente tecnológico.
Infraestrutura
A GASMIG concretizou em novembro/2018 a aquisição do imóvel situado à
Rua Dr. José Américo Cançado Bahia, 1009 - Cidade Industrial - Contagem/
MG, constituído pelos lotes 01, 02, 03 e 04 do Quarteirão 18, de propriedade
da CEMIG, onde funciona o Centro de Distribuição da Região Metropolitana de
Belo Horizonte (CD/RMBH). Esta unidade é estratégica para o funcionamento da
Companhia, pela proximidade da rede de distribuição de gás natural e dos seus
clientes.
A Companhia vem fazendo investimentos nas instalações do CD/RMH (benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias) desde 2015 a fim de melhor acomodar
seus empregados (pessoal de escritório e de campo), garantido a segurança
do local e os ajustes necessários para o cumprimento das normas de saúde do
trabalhador e do Corpo de Bombeiros, realizando reformas em 03 (três) dos seus
08 (oito) galpões, e que resultaram numa área de convivência, novos banheiros,
vestiários, refeitório, auditório, laboratório de testes, dentre outras melhorias.
Ademais, durante a reforma, a GASMIG instalou no local um sistema de
refrigeração alimentado a gás natural (chiller), e um posto de abastecimento de
GNV para a sua frota de veículos, tornando o CD/RMBH um local com destinação
comercial para demonstração de produtos e atração de novos clientes (“Cidade
do Gás”).
DESEMPENHO SOCIAL
No ano de 2018, 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.
Os projetos selecionados são voltados à democratização do acesso à cultura, à
proteção ou promoção do patrimônio histórico-cultural de Minas Gerais, ampliação dos serviços de reabilitação de pessoas com deficiência, e promoção ao
esporte. Em 2018, os municípios de Belo Horizonte, Montes Claros, Manhuaçu,
Janaúba, dentre outros municípios, foram beneficiados com a aprovação de projetos no valor total de R$ 1.899 mil.
Leis de Incentivo à Cultura

R$ 1.028 mil

Fundo da Infância e Adolescência

R$

257 mil

Incentivo Federal ao Esporte

R$

257 mil

Incentivo Federal à Assistência Oncológica

R$

100 mil

Incentivo Federal à Pessoa com Deficiência

R$

257 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.
Para manter a população informada sobre as obras de expansão da rede de gás
natural na região de Belo Horizonte e Juiz de Fora, a GASMIG reforçou a sua
comunicação com ações de face a face nos condomínios e comércios do entorno
das obras.
Fortalecimento da imagem da GASMIG e Promoções do Gás Natural
Campanhas, ações de marketing direto e geração de mídia espontânea, continuaram a ser a base das estratégias de publicidade e promoção da Companhia
em 2018.
No primeiro semestre, ações de fortalecimento da marca, o desenvolvimento
de materiais gráficos e eletrônicos de apoio a equipe comercial, a sinalização da
Sede e do Centro de Distribuição da Região Metropolitana de Belo Horizonte –
CD-RMBH foram produzidos. Além disso foi veiculada uma campanha em jornais,
revistas, rádios e mídias exteriores para o reforço dos benefícios do Gás Natural
Residencial, Comercial e Veicular. As peças abordavam de forma simples as vantagens do energético, reafirmando para os potenciais clientes as atratividades
do Gás Natural.
Para o reforço da cadeia de GNV, a Companhia deu seguimento ao projeto de
revitalização das oficinas convertedoras e postos de gasolina, concluindo a estruturação de fachadas, de materiais gráficos de apoio as vendas e de treinamento
para as equipes convertedoras.
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.
Ainda intensificando a divulgação dos benefícios da utilização do Gás Natural,
a GASMIG inaugurou no CD-RMBH a Cidade do Gás, que reúne uma série de
equipamentos utilizadores de gás natural, demonstrando os benefícios do produto aos clientes, instituições de ensino, entre outros públicos de interesse.
Dentre os equipamentos expostos, se destacam o sistema de abastecimento
para Gás Natural Veicular – GNV, chuveiros, fogões, bancada de testes, e chiller
de absorção (climatização).

O ano de 2018 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, com intuito de horizontalizar as diretrizes
estratégicas da GASMIG.
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.
A companhia ainda patrocinou eventos gastronômicos realizando ações de
marketing direto, concentrados no segmento de bares e restaurantes, que contribuíram significativamente para a disseminação dos benefícios do gás natural
no segmento comercial.
A crise no fornecimento de combustíveis no Brasil e em Belo Horizonte não
afetou o já tradicional Festival Cultural do Mercado Central, que graças ao gás
natural canalizado, pode promover a maior chapa de fígado com jiló do mundo,
entrando para o livro dos recordes.
ASPECTOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social da Companhia era de R$665.430
para um patrimônio líquido de R$1.000.790. As ações em que se divide o capital
social da GASMIG encerraram o ano com um valor patrimonial de R$2,45 cada.
O lucro à disposição dos acionistas, no valor de R$173.569, é composto do lucro
líquido do exercício, no montante de R$177.561, deduzido da constituição da
Reserva Legal, no montante de R$8.878, e acrescido da realização de parcela da
Reserva de Lucros a realizar, no montante de R$4.886.
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 27 de
dezembro de 2018, declarou Juros sobre o Capital Próprio, no valor de R$59.391,
relativos ao exercício de 2018. Esses Juros sobre o Capital Próprio foram
pagos aos acionistas imediatamente após serem declarados, fazendo jus ao
recebimento todos aqueles inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas
na data da deliberação do Conselho de Administração.
A Administração irá propor à Assembleia Geral Ordinária o pagamento de dividendos, no valor de R$114.178, complementares aos Juros sobre o Capital Próprio.
O valor a ser distribuído aos acionistas atingirá o montante de R$173.569, o que
representa 100,0% 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.
AGRADECIMENTOS
A Administração da GASMIG agradece às comunidades servidas pela Companhia,
clientes, acionistas, conselheiros, fornecedores e, em especial, à dedicação, espírito de equipe e competência de seus colaboradores.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2018 E 2017

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO

PASSIVO

Nota
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 .............................................
Direito de retirada de gás...................................................
Ativo de contrato................................................................
Intangíveis .........................................................................

4
5
6
7
8a
15

5
7
14b
15
10a
10b

2018

2017

45.528
40.741
106.994
4.169
13.604
16.358
66.492
2.751
296.637

79.517
26.906
113.257
4.410
8.840
172.021
2.683
407.634

20.296
39.196
91.718
46.655
81.473
1.009.217

13.763
38.609
83.361
121.331
1.077.008

Total dos ativos não circulantes ......................................

1.288.555

1.334.072

Total dos ativos...............................................................

1.585.192

1.741.706

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 .............................................................
Outros resultados abrangentes .........................................
Total do patrimônio líquido ................................................
Total do patrimônio líquido e dos passivos .....................

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Nota

2018

2017

11
12
13
8a

103.230
141.596
3.877
16.150
1.837
15.808
5.220
287.717

167.078
203.314
3.712
3.120
13.045
38.510
38.711
2.204
469.694

171.686
41.416
2.853
34.074
46.655
296.684
584.401

172.308
40.279
1.149
38.066
55.062
306.864
776.558

665.430
336.230
(869)
1.000.791
1.585.192

665.430
299.718
965.148
1.741.706

16c
15

11
14a
8b
15

16a
16b
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2018 E 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Receita líquida de vendas .....................................................
Receita de construção de infraestrutura - ICPC 01 ..............
Receita líquida.......................................................................
Custo dos produtos vendidos
Custos de construção de infraestrutura - ICPC 01 ...............
Custo dos produtos vendidos ...............................................
Lucro bruto
Despesas de vendas, administrativas e gerais......................
Participação nos resultados..................................................
Lucro antes do resultado financeiro e imposto
de renda e contribuição social..............................................
Receitas financeiras ..............................................................
Despesas financeiras.............................................................
Resultado financeiro .............................................................
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social .
Imposto de renda e contribuição social ...............................

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota

2018

2017

17
18

1.574.113
44.814
1.618.926
(1.314.527)
(44.814)
(1.359.341)
259.586
(61.019)
(7.425)

1.400.207
49.240
1.449.447
(1.144.912)
(49.240)
(1.194.152)
255.295
(27.448)
(5.974)

191.142
83.168
(36.932)
46.237
237.378
(59.817)

221.873
50.542
(44.799)
5.743
227.616
(78.345)

177.561

149.271

19
18
19
21
20
20
8c

Saldos em 31 de dezembro de 2016...... 665.430
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

2018

2017

22

177.561
(869)

149.271
-

176.692

149.271

Saldos em 31 de dezembro de 2018.... 665.430

Resultado abrangente total do exercício .........................

94.833

-

112.011

28.501

-

(28.501)

149.271

(28.501)
(70.000)
149.271

(7.463)

-

4.886
(36.674)
(81.658)
(28.362)

(36.674)
-

(70.000)
7.463

-

Nota

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

50.277

-

Dividendos adicionais aprovados ...........
Lucro líquido do exercício........................
Destinação do lucro:................................
Constituição de reserva legal..................
Realização da reserva de lucros
a realizar ..................................................
Dividendo mínimo obrigatório pago
sob a forma de JCP ..................................
Juros sobre capital próprio adicional
ao dividendo mínimo declarado.............
Dividendo adicional proposto.................
Outros resultados abrangentes ..............

Lucro líquido do exercício ...............................................

Lucro líquido do exercício.....................................................
Outros resultados abrangentes .........................................

Ajustes de
Reserva Reserva de Dividendos
Lucros Avaliação
Capital Reserva de Lucros Retenção Adicionais
Legal a Realizar de Lucros Propostos acumulados Patrimonial Total
social

(4.886)
81.658
28.362
57.740

89.947

70.373

81.658

-

(8.878)

-

4.886

-

(43.393)

(43.393)

(15.998)
(114.178)

(15.998)
(869)

(4.886)

114.178

(869)
66.618

85.061

70.373

114.178

-

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
(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.................................................
Provisão para riscos ...........................................................................................................
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 ............................................................................................
Provisões a pagar ...............................................................................................................
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 (Redução) em caixa e equivalentes de caixa .....................................................
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa..........................................
No início do exercício.........................................................................................................
No fim do exercício ............................................................................................................
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes de caixa .....................................................

177.561

149.271

55.825
3.992
82
51.708
22.702
1.137
(6.320)
306.687

68.767
(4.663)
1.163
49.548
29.657
(23.734)
(9.628)
260.382

6.181
(21.709)
(546)
(4.212)
180.205

(34.083)
17.282
(1.776)
(11.248)
335.471

(61.718)
16.873
3.105
(31.310)
(8.870)
3.852
388.538
(25.553)
(83.639)
279.346

(280.390)
5.341
2.389
(3.545)
324
290.147
(30.405)
(44.903)
214.839

(13.502)
(67.018)
(80.521)

7.663
(53.601)
(45.938)

(168.853)
(163.961)
100.000
(232.814)
(33.989)

(167.694)
(47.665)
83.870
(131.489)
37.412

79.517
45.528
(33.989)

42.105
79.517
37.412

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
1. Contexto operacional

2017

2.005.770
3.240
(10.342)
(8.036)
(82)
44.814
2.035.364

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

(1.545.441)
(1.802)
(20.472)
(9.197)
(44.814)
(1.621.726)
413.637

(1.317.684)
(1.962)
(16.640)
(9.657)
(49.240)
(1.395.183)
438.001

(51.708)

(49.548)

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

361.930

388.452

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

83.168
445.098

50.542
438.994

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

53.036
5.157
1.619

12
1
-

48.753
5.235
1.446

11
1
-

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

102.888
66.742
295

23
15
-

123.059
63.806
220

28
15
-

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

25.044
2.415
10.342

6
1
2

32.042
2.380
12.782

7
1
3

59.391
118.170
445.098

13
27
100

149.271
438.994

34
100

Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio............................................
Lucros retidos ................................................................

A Companhia obteve a concessão para exploração industrial, institucional e
residencial dos serviços de gás canalizado no Estado de Minas Gerais (Estado)
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

%

%

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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.

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.

(869) 1.000.791

2018
Receitas
Fornecimento de gás........................................................
Outras receitas e despesas ..............................................
(-) Descontos promocionais ..........................................
(-) ICMS - substituição tributária...................................
(-) Provisão para devedores duvidosos.........................
Receitas de construção.............................................

965.148
(81.658)
177.561

8.878

-

951.052

177.561

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2017

-

(81.658)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2018

-

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.
Em 14 de dezembro de 2018, por meio do Ofício SEDECTES/SMEL nº. 22/2018,
a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior (“SEDECTES” ou “poder concedente”) apresentou estudo,
elaborado pela FGV, para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de
concessão da Companhia embasado também em consulta efetuada à Advocacia
Geral do Estado (AGE). O reequilíbrio pretendido pelo poder concedente,
consiste na substituição da obrigação contratual de construção do gasoduto
para atendimento à Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN) que seria
construída pela Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, na região do Triângulo
Mineiro, pelo pagamento de uma contraprestação ao Estado, a título de bônus
de outorga no valor estimado pela SEDECTES em R$ 852 milhões. Diante do
estudo, a SEDECTES solicitou a manifestação da GASMIG e iniciou as tratativas
para a solução do desequilíbrio apontado, considerando que a prorrogação do
contrato de concessão, definida no 2º termo aditivo, permitindo a extensão do
prazo de vigência do ano de 2023 para 2053, tinha como condição a execução
dos investimentos para a construção do gasoduto.
Nesse contexto, a Companhia contratou assessoria especializada para elaborar
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1.1. A Companhia (continuação...)
laudo independente de avaliação econômico-financeira e legal opinion, para fins
de apuração do valor justo da contraprestação a ser paga ao Estado, a fim de
possibilitar o reequilíbrio da concessão. Os órgãos de governança da Companhia
e da sua controladora estão acompanhando a evolução dessas discussões com
o poder concedente.
O pagamento do bônus de outorga, quando efetuado, deverá ser considerado
como ativo intangível regulatório e, portanto, incorporado na base de remuneração regulatória dos ativos da concessão.
Nenhuma modificação no tratamento contábil do contrato de concessão,
considerando a sua prorrogação, foi efetuado em função deste assunto nas
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
A Companhia conta com 209 empregados (214 em 2017), sendo 102 alocados no
processo de distribuição e 107 em comercialização e administração, além de 4
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.
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.

com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio
do resultado, reconhecidos nos balanços patrimoniais.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras são apresentadas em
milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma.
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 de contrato e 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

Os contratos de fornecimento de gás com a UTEJF e UTE Ibiritermo são denominados contratos “espe-lho”, 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 1.000 m³/mês 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. Também é facultado aos clientes entre 1.000 m³/mês e 3.000
m³/mês optarem pelo segmento de pequeno cliente não residencial.
Segmento Residencial e pequenos clientes não residenciais: clientes da
área urbana das 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.

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 foram cumpridas as obrigações de performance
mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram transferidos para
o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros
fruirão para a entidade, de que os custos associados podem ser estimados
de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens
vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser mensurado de
maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e
o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é
reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as receitas
são reconhecidas.

2.2. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico,

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
Os ativos financeiros são designados pelo valor justo através do resultado se a
Companhia gerencia esses investimentos e toma a decisão de compra e venda
com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento
inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resultado são
medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado.
Ativos financeiros designados pelo valor justo por meio do resultado compreendem instrumentos patrimoniais que, de outra forma, seriam classificados como disponíveis para venda.
Caixa e equivalentes de caixa
Abrangem os saldos de caixa e investimentos financeiros com liquidez imediata com a instituição emitente, os quais são sujeitos a um risco insignificante
de alteração no valor caso sejam resgatadas em até 90 dias após a data da
aplicação, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.
Títulos e valores mobiliários e outros investimentos
Operações financeiras contratadas em instituições financeiras nacionais
a preços e condições de mercado, com carência para resgate acima de 30
dias, sob pena de incidência de IOF, sendo remuneradas por taxas vinculadas
ao CDI. Também são registradas as Letras Financeiras do Tesouro adquiridas
como garantia parcial da operação de emissão de debêntures da Companhia.
A valorização dos títulos é contabilizada com base no valor justo e registrada
no resultado.
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou
calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Os empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber de clientes, ativos
financeiros de concessão e outros créditos, incluindo os recebíveis oriundos
de acordos de concessão de serviços.

Receitas e custos de construção

Contas a receber de clientes

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 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.

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 Companhia analisa os títulos a receber dos seus clientes individualmente
para assegurar o reconhecimento da provisão para créditos de liquidação duvidosa quando há informações suficientes que justifiquem o reconhecimento
de perda esperada, geralmente, relativa aos títulos vencidos há mais de 180
dias, ou para clientes 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. A Companhia
avaliou sua carteira com base nas alterações do CPC 48 (ver letra m – Adoção
de normas contábeis) e não identificou diferenças materiais em relação ao
procedimento já adotado.

A GASMIG não tem a construção de gasodutos como atividade fim. Para
viabilizar a distribuição de gás natural canalizado, a Companhia realiza licitações públicas para contratação de terceiros, nas quais são contratados os
proponentes que apresentarem o menor custo para realização das obras. A
construção se apresenta para a GASMIG integralmente como um custo de
colocação de ativos à disposição para distribuição de gás natural. Desta maneira, a Companhia não reconhece margem no registro de suas receitas de
construção, sendo estas iguais aos seus custos de construção.
Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor
justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado,
através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem
despesas com juros sobre empréstimos, variações no valor justo de ativos
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e perdas por
redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos financeiros, quando aplicáveis. Custos de empréstimo que não são diretamente
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são
mensurados no resultado através do método de juros efetivos.
b) Moeda estrangeira - transações com moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas não realizadas na
moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada
transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento.
Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os
passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos
e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira
são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou
nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado.
c) Instrumentos financeiros
i) Ativos financeiros não derivativos

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pelo Conselho de
Administração em 29 de março de 2019.

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.

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.

ii) Outros passivos financeiros
A Companhia reconhece outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais
do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas
obrigações contratuais retiradas, canceladas ou extintas.
A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de
outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo
custo amortizado através do método dos juros efetivos.
A Companhia possui os seguintes passivos financeiros não derivativos: debêntures, fornecedores e outras 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.
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3. Resumo das principais práticas contábeis (continuação...)
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 2018 e 2017,
não existem valores classificados como ativos financeiros nesses exercícios.
Ativo de contrato
Os ativos vinculados à infraestrutura de concessão ainda em construção são
registrados inicialmente como ativos de contrato, mensurados pelo custo de
aquisição, incluindo os custos de empréstimos capitalizados. Após a entrada
em operação dos ativos, fica evidenciada a conclusão da obrigação de desempenho vinculada à construção, sendo os ativos, então, transferidos para
ativo intangível.

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

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.
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

As contribuições recebidas de consumidores destinadas à construção da rede
de distribuição de gás estão apresentadas como redutoras do ativo intangível.
São classificadas inicialmente na conta de Adiantamento de clientes, onde
permanecerão até o início do fornecimento do gás. Após o início do fornecimento, os valores são transferidos para rubrica Obrigações especiais - participações financeiras, do grupo não circulante.
As Obrigações especiais - participações financeiras são amortizadas de forma
proporcional às amortizações ou baixas dos respectivos ativos intangíveis.

A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir
o não-pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à Companhia sobre condições de que a Companhia
não consideraria em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência.

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.
k) Benefícios a empregados
i) Planos de contribuição definida

ii) Ativos não financeiros
Os ativos intangíveis de vida útil definida têm o seu valor recuperável testado
caso haja indicadores de perda de valor.
Os ativos intangíveis de servidão permanente têm vida útil indefinida e 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:

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

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.

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.

l) Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

j) Imposto de renda e contribuição social

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.

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em
uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço
relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser
pago sob a participação nos lucros de curto prazo se a Companhia tem uma
obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado e se a obrigação possa ser estimada de maneira
confiável. A participação nos lucros prevista no Estatuto Social é provisionada
em conformidade ao acordo coletivo estabelecido com os sindicatos representantes dos empregados e registrada na rubrica de despesa com pessoal.

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.

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 2018.
De acordo com a análise da administração, não houve alteração na forma de
mensuração, reconhecimento ou divulgação proveniente de alterações nas
normas vigentes.
• CPC 47 – Receita de contrato com cliente
O CPC 47 estabeleceu um novo modelo para as empresas utilizarem na
contabilização de receitas provenientes de contratos com clientes. Este pronunciamento substituiu as orientações anteriores para o reconhecimento
da receita presentes no CPC 30 (R1) - Receitas, CPC 17 (R1) - Contratos de
Construção e as interpretações relacionadas, e se tornou efetivo a partir de
1º de janeiro de 2018.
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;
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. De acordo
com este Pronunciamento, a entidade reconhece a receita quando (ou se) a
obrigação de performar for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens
ou serviços de uma determinada operação são transferidos ao cliente.
Os administradores da Companhia avaliaram as principais fontes de receita da
entidade, os contratos de fornecimento de gás natural, identificados e separados por clientes e grupos de clientes, e entenderam que as mesmas deverão
ser reconhecidas no determinado momento em que a entrega do gás e/ou o
serviço é realizado.
A Companhia adotou a nova norma com base no método retrospectivo
modificado, com os impactos contabilizados a partir de 1º de janeiro de
2018. Como resultado, a Companhia não aplicará os requerimentos desse
pronunciamento ao exercício comparativo apresentado.
O impacto da adoção do CPC 47 no exercício findo em 31 de dezembro de
2018 refere-se à alteração na classificação dos ativos vinculados à infraestrutura da concessão durante o período de construção. A infraestrutura em
construção representa os ativos ainda em formação, cuja obrigação de performance é satisfeita ao longo do tempo em que a mesma é construída. Até
o exercício de 2017, esses ativos eram registrados, inicialmente, no ativo intangível e, quando da sua entrada em operação, eram bifurcados entre ativo
financeiro e ativo intangível. A partir de 1º de janeiro de 2018, esses ativos
passaram a ser classificados como ativos de contrato e, posteriormente, bifurcados entre ativo financeiro e ativo intangível na entrada em operação. Mais
detalhes na nota explicativa nº 10 a) – Ativos de contrato.
• CPC 48 – Instrumentos Financeiros

ii) Planos de benefício definido
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 2018 e 2017.
g) Passivos circulantes e não circulantes
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes

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

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 1º de janeiro de 2018. Com
exceção da 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.
As principais mudanças estão descritas a seguir:
- Classificação e mensuração
De acordo com a CPC 48, os ativos financeiros são inicialmente mensurados a
valor justo (e inclui os custos da transação se não forem mensurados a valor
justo por meio do resultado). Os investimentos em instrumentos financeiros
de dívida são mensurados subsequentemente a valor justo por meio do resultado (“FVTPL”), custo amortizado ou valor justo por meio do resultado
abrangente (“FVOCI”).
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m) Adoção de normas contábeis (continuação...)
A classificação é baseada em duas condições: o modelo de negócios da Companhia no qual o ativo é mantido; e se os termos contratuais dão origem, em
datas especificas, a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto (“SPPI”).
A categoria FVOCI inclui apenas instrumentos patrimoniais que não os mantidos para venda e, para os quais a Companhia elegeu de forma irrevogável essa
designação quando do seu reconhecimento inicial.
Os ganhos ou perdas dos instrumentos patrimoniais classificados como FVOCI
não são reconhecidos para o resultado quando da sua baixa e também não
estão sujeitos a avaliação de impairment pela CPC 48.
A Companhia avaliou os seus modelos de negócio quando da adoção inicial da
CPC 48, em 1º de janeiro de 2018, e nenhum impacto significativo foi identificado nas demonstrações financeiras
O novo pronunciamento estabelece que, em relação às perdas para redução
ao valor recuperável de ativos financeiros, o modelo de expectativa de perda
no crédito não seja mais de perdas incorridas, mas um modelo prospectivo de
perdas de crédito esperadas, com base em probabilidades.

4. Caixa e equivalentes de caixa

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

2018

2017

7
2.397
1.520
41.604
45.528

7
740
171
78.599
79.517

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 2018 e
2017, não possuía nenhuma operação objeto de swap em sua carteira.
As aplicações financeiras em operações compromissadas lastreadas em debêntures e CDBs são remuneradas por taxas variáveis em 31 de dezembro de 2018
de 99,25% e em 31 de dezembro de 2017 de 85,00% a 104,47% do CDI, tendo
como emissores bancos de primeira linha. Os títulos que compõe o FI FIC Pampulha são remunerados por taxa de 102,51% do CDI, em 31 de dezembro de
2018 e de 104,47% do CDI em 31 de dezembro de 2017.

Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial e ao estimar a sua perda esperada de crédito, a Companhia considera informações razoáveis e sustentáveis,
que são relevantes e estão disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Tais
informações incluem análises tanto quantitativas e qualitativas, baseadas na
experiência histórica da Companhia e na avaliação de crédito existente. A
Companhia tem o controle individualizado das parcelas a vencer dos clientes
e reavaliará a cada data de apresentação de suas demonstrações financeiras
se os ativos financeiros classificados e mensurados ao custo amortizado devem ser submetidos a impairment.

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.

Uma perda por impairment é reconhecida em relação a determinado ativo financeiro na ocorrência de um ou mais eventos que impactem negativamente
os seus fluxos de caixa futuros estimados.

Circulante .................................................................
Não circulante..........................................................

Em função das suas políticas de gerenciamento de risco e de crédito, a Companhia não apresentou impacto relevante em suas demonstrações financeiras
em função da alteração de abordagem para fins de análise de impairment dos
seus ativos financeiros.

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.

Após análise da carteira e do histórico da Companhia, a Administração não
identificou necessidade de complemento da provisão esperada de crédito de
liquidação duvidosa e concluiu que a mensuração será mantida na mesma
base adotada, e não identificou impactos relevantes nas demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
•

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 Companhia efetuou uma avaliação detalhada do impacto do CPC 06 (R2)
e utilizará as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e
contratos de arrendamento cujo ativo objeto seja de baixo valor. Pagamentos
associados a arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de
baixo valor são reconhecidos pelo método linear como despesa no resultado.
Os demais arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito de uso
e um passivo correspondente na data em que o ativo arrendado é disponibilizado para uso pela Companhia. Cada pagamento da locação é classificado
entre o passivo e o custo financeiro. O custo financeiro é reconhecido no resultado durante o período do arrendamento, de modo a produzir uma taxa
periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para
cada período. O ativo do direito de uso é depreciado durante a vida útil mais
curta do ativo e o prazo do arrendamento pelo método linear.
Ativos e passivos decorrentes de arrendamento mercantil são, inicialmente,
mensurados com base no valor presente. Os pagamentos da locação são descontados usando a taxa de juros implícita no arrendamento, se essa taxa puder
ser determinada, ou a taxa de empréstimo incremental da Companhia.
A Companhia aplicará o CPC 06 (R2) usando a abordagem retrospectiva modificada e, portanto, a informação comparativa não será atualizada.
A Companhia está finalizando as análises em relação ao novo pronunciamento
e irá concluir até primeiro trimestre de 2019.
•

ICPC 22 - Incerteza sobre o Tratamento de Tributos sobre o Lucro

O ICPC 22 descreve como determinar a posição fiscal e contábil quando houver incerteza sobre o tratamento do imposto de renda. A interpretação requer
que a Companhia:
-

Determine se posições fiscais incertas são avaliadas separadamente ou
como um grupo; e

-

Avalie se é provável que a autoridade fiscal aceite a utilização de
tratamento fiscal incerto, ou proposta de utilização, por uma entidade
nas suas declarações de imposto de renda.
Em caso positivo, a Companhia deve determinar sua posição fiscal e
contábil em linha com o tratamento fiscal utilizado ou a ser utilizado nas
suas declarações de imposto de renda. Em caso negativo, a Companhia
deve refletir o efeito da incerteza na determinação da sua posição fiscal e
contábil.

A interpretação é aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de
janeiro de 2019.
A expectativa dos administradores é que a adoção dessas orientações não
produza impacto sobre as demonstrações financeiras da Companhia.

2018

2017

11.971
49.065
61.036

11.426
29.243
40.669

40.741
20.296

26.906
13.763

A valorização dessas aplicações financeiras é contabilizada com base no custo
amortizado. 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 2018 de 102,51%, e 31 de dezembro de 2017 de 104,47% do CDI.
A composição do fundo FIC Pampulha por classificação dos títulos é apresentada
a seguir:
Classiﬁcação
Circulante
Letras financeiras - bancos ......................................
Debêntures/NP ........................................................
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) ...........
Total..........................................................................

2018

2017

45.837
3.228
49.065

26.166
2.883
194
29.243

Circulante .................................................................
Não Circulante .........................................................

40.741
8.324

26.906
2.337

2018

2017

91.063
7.539
3.221
3.197
1.561
4.277
711
2.731
(7.306)
106.994

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

6. Contas a receber de clientes

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

2016

Adições

6.083

3.264

Reversões/
Baixas

2017

Adições

148

9.199

228

Reversões/
Baixas

2018

(2.121)

7.306

7. 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.
2018
2017
ICMS - compra de gás e provisão ............................
ICMS - rede de distribuição .....................................
PIS ...........................................................................
COFINS .....................................................................
Outros tributos.........................................................
Total ..................................................................

11.101
40.178
57
264
1.200
52.800

6.877
39.640
155
713
64
47.449

Circulante .................................................................
Não Circulante .........................................................

13.604
39.196

8.840
38.609

8. Imposto de renda e contribuição social

5. Títulos e valores mobiliários

Títulos públicos (LFT) ...............................................
FIC Pampulha ..........................................................

A movimentação do saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa é
como segue:

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

2018

2017

(44.297)
(16.866)
(61.164)

(49.281)
(18.329)
(67.610)

56.301
20.325

39.661
22.192

895
77.521

2.637
64.490

16.358

(3.120)

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
De acordo com o CPC 32 - Tributos sobre o Lucro, a Companhia apresenta o
imposto de renda e a contribuição social ativos e passivos de forma líquida.
O imposto de renda e contribuição social ativos diferidos são constituídos por
provisões para riscos cíveis, tributários e atuariais. O imposto de renda e a
contribuição social passivos diferidos foram constituídos pela atualização dos
depósitos judiciais da contingência ICMS na base do PIS e da Cofins e pela
atualização do ativo financeiro até o ano de 2014, proveniente da aplicação
da ICPC 01 e OCPC 05, que trata de contratos de concessão. Com a renovação
do Contrato de Concessão, esses valores serão realizados à medida que a depreciação desses bens ocorra.
Diferenças temporárias

2018

2017

Provisão contingências judiciais ..............................
Provisão para riscos - de Crédito
ICMS sobre ativo imobilizado ..................................
Provisão para perda de ativos .................................
Provisão atuarial ......................................................
Outros resultados abrangentes ...............................
Outras diferenças temporárias ................................

(103)

(103)

12.986
1.406
453
517
60
15.320

12.730
1.406
60
14.093

(4.603)

-

(44.790)
(49.393)

(52.159)
(52.159)

(34.074)

(38.066)

Atualização depósitos judiciais contingência
ICMS na base do PIS e Cofins..................................
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......................................................
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 ............................

2018

2017

14.263
903
66
225
12.958
(7.306)
21.109
85.885
106.994

19.199
156
61
2.578
25.739
(9.199)
38.534
74.723
113.257

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
esperadas na realização dos créditos.
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de
dezembro de 2018 estão registrados pelo custo amortizado, 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 dos impostos diferidos é:

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 ......................
Provisão Atuarial ......................................
Contingências CIAP - Crédito
ICMS s/ Ativo Imobilizado ........................
Transferência de valores ..........................
Atualização depósito ICMS
na base cálculo PIS e COFINS...................
Provisões temporárias .............................
Outros Resultados Abrangentes ..............
Reversão diferido - Lei nº 11.638 ............
31 de dezembro de 2018 ......................

Imposto
de renda
diferido
Ativo Passivo
18.172 (36.634)

Contribuição
social
diferida
Ativo Passivo
4.322 (13.192)

1.382

-

498

-

195

-

70

-

- (2.791)

-

(7.755)

(2.786)
(783)
1.851
11.994 (38.352)
383
287

- (1.001)
(280)
666
2.099 (13.807)
138
103

189
(1.571)

68
1.571

-

(598)
494
329
1.851
11.324 (36.318)

-

(215)
178
119
666
3.995 (13.075)
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8. Imposto de renda e contribuição social (continuação...)

10. Ativo de concessão – ativo de contrato e ativo intangível

c) Reconciliação das despesas do imposto de renda e contribuição social

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:

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:
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 Resultados Abrangentes ..............................
Imposto de renda e contribuição social despesa efetiva .......................................................
Alíquota efetiva do imposto.....................................

2018

2017

237.378

227.616

(80.709)

(77.390)

20.193
2.107
(961)
(447)

1.607
(2.562)
-

(59.817)
25%

(78.345)
34%

9. Transações com partes relacionadas
Os principais saldos de passivos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, 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)................................................
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 ...............................................

2018
CEMIG

2017
CEMIG

718
1.417
361
209
2.853
5.558

986
1.366
358
252
77
232
1.149
4.420

5.969
1.966
1.357
768
271
346
10.677

7.803
2.807
1.367
921
2.019
23
1.149
16.089

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) Para assegurar o cumprimento do contrato com a Axxiom Soluções SA, para
prestação de serviços de análise e desenvolvimento do sistema de clientes e faturamento, a Companhia exigiu garantia contratual. Com a proximidade do prazo
de finalização do contrato, o valor, ora depositado em conta corrente da GASMIG
e registrado em contrapartida da conta de retenções contratuais, foi resgatado
pelo fornecedor.
(5) A GASMIG, de 2013 a 2018, remunerou a CEMIG a título de aluguel de imóvel.
Em novembro de 2018 o imóvel foi adquirido pela GASMIG.
(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, até fevereiro de 2017, possuía contrato com a CEMIG TELECOM
para utilização dos serviços de comunicação remota, que possibilitava 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.
(9) Em 09 de novembro de 2018, a Companhia concluiu a operação de aquisição
de imóvel situado à Rua Doutor Américo Cançado Bahia, 1009, no bairro Cidade
Industrial, em Contagem, Minas Gerais, anteriormente, de propriedade da CEMIG Distribuição S.A.
A GASMIG remunera diretamente os membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal. Os valores referentes a essa remuneração estão demonstrados a seguir:
2018

Conselho de Conselho Conselho de Conselho
Administração Fiscal
Administração Fiscal
Honorários ........................
INSS ...................................
Total...................................

988
198
1.186

400
80
480

1.138
211
1.349

280
56
336

Adicionalmente, a Diretoria Executiva da GASMIG recebeu, a título de
remunerações, o montante de R$2.687 em 2018 (R$3.376 em 2017).

Os novos ativos são registrados, inicialmente, como ativos de contrato, mensurados pelo custo de aquisição, incluindo os custos de empréstimos capitalizados.
Quando os ativos entram em operação, os valores amortizáveis dentro do prazo
de contrato de concessão são transferidos para o ativo intangível. A Companhia
realiza análise dos prazos de vida útil, e, identificado prazo superior à vigência
contratual, ocorre a classificação dos valores não amortizáveis dentro do contrato na conta de ativo financeiro a receber do poder concedente ou alguém por
ele determinado.

(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 i
ndenização;

Em razão da renovação do contrato de concessão ocorrida em 2014, a Companhia
possui, em 2018, apenas valores registrados como ativos intangíveis, pois o prazo
de amortização dos seus ativos está contido no prazo de concessão.

(iv) O preço é regulado por meio de mecanismos de tarifa estabelecidos em
contrato e homologados pelo poder concedente; e

A composição do ativo de concessão da Companhia é a seguinte:
a) Ativo de contrato

(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:

Ativos de contrato
Construção e expansão de ramais .......................
Material em depósito ...........................................
Ativos de contrato de concessão ........................

2018

2017

63.113
18.360
81.473

-

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, classificados como ativos de contrato.

(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.

b) Ativo intangível
2018

2017

Vida útil
média
(anos) Custo

Amortização Líquido
Ativo intangível
Ativos em operação ............. 25 1.449.681 (418.504) 1.031.177
(-) Obrigações especiais.......
(55.725)
33.765
(21.960)
Ativo intangível de concessão
em serviço.........................
1.393.483 (384.739) 1.009.217

Líquido
1.011.980
(24.469)
987.511

As movimentações do ativo de concessão da Companhia aconteceram conforme o quadro a seguir:
Vida útil
(anos)

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 .....................................................................................
Ativo de contrato (obras em andamento) ................................
Total do ativo intangível e de contrato ...................................
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 ...................................................
Obrigações especiais.....................................................................
(-) Obrigações especiais................................................................
Total do ativo de concessão líquido .......................................

5
25
10
5 a 20
30
10
5
5

Saldo
2017

Saldo
2018

Adições

Baixas

Transferências

4.827
26.362
326
12.287
1.182
98.559
1.226.914
1.165
3.313
475
89.497
1.464.906

91
70.227
70.318

(37)
(44)
(18)
(3.971)
(4.070)

591
5.926
11.415
2.671
2.121
9.179
41.049
669
467
190
(74.279)
-

5.472
32.288
11.741
14.958
3.303
107.694
1.267.963
1.834
3.762
665
81.473
1.531.154

(13.308)
(3.096)
(1.046)
(56.173)
(286.022)
(869)
(2.614)
(301)
(363.429)
1.101.477
(54.840)
30.371
1.077.008

(4.352)
(510)
(90)
(5.962)
(43.632)
(83)
(371)
(112)
(55.112)
15.206
(885)
3.394
17.715

20
17
37
(4.033)
(4.033)

-

(17.660)
(3.606)
(1.136)
(62.115)
(329.654)
(952)
(2.968)
(413)
(418.504)
1.112.650
(55.725)
33.765
1.090.690

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.
2018

2017

Agente ﬁnanceiro ....................................................................

Encargos anuais

Circulante

Não
circulante

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) ..........................
Debêntures Públicas (Instrução CVM nº 476/09) ..........................

0,74% + CDI = 7,14%
9,34%
1,60% + CDI = 8,00%
116,5% X CDI = 7,46%
1,50% + CDI = 7,90%

33.113
50.086
20.031
103.230

91.686
80.000
171.686

Circulante

Não
circulante

33.350
33.070
100.328
330
167.078

122.308
50.000
172.308

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 31/12/2017
339.386

2017

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.

Captação
100.000

Encargos
ﬁnanceiros provisionados
25.044

Encargos
ﬁnanceiros pagos
(25.553)

Resgate/
amortização
(163.961)

Saldo da
dívida em 31/12/2018
274.916

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 contemplou a realização de projetos de expansão da rede de distribuição de gás
natural até o ano de 2017, a GASMIG celebrou 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 caracterizaram-se pela flexibilidade, o que possibilitou à Companhia
alternar e alterar os projetos constantes do Plano de Investimentos originalmente proposto.
O total captado pela GASMIG por meio destes contratos atingiu R$181.579. O principal da dívida captado é remunerado da seguinte forma: sobre 69% das debêntures
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11. Debêntures (continuação...)
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 2018, estando vigente uma TJLP de 6,98% ao ano e uma
meta da taxa SELIC de 6,5% ao ano, a remuneração dessa dívida alcançou uma
taxa anual de aproximadamente 9,34%. Entre janeiro de 2016 e dezembro de
2022, vem ocorrendo a amortização mensal dessa dívida.

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.

ii) 2015 - captação de R$100.000 à taxa de 1,6% ao ano, acima do CDI. O valor
captado foi integralmente amortizado em setembro de 2018;
iii) 2017 - captação de R$50.000 à taxa de 116,5% X CDI. O vencimento dessa
dívida ocorrerá em novembro de 2019, ocasião em que a Companhia deverá
amortizá-la integralmente; e
iv) 2018 - captação de R$100.000 à taxa de 1,5% ao ano, acima do CDI. Essa
dívida tem amortização em cinco parcelas iguais, no valor de R$20.000 cada,
vincendas entre 2019 e 2023, sempre no mês de agosto.
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.
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

2019

2020

2021

100.622

50.814

50.370

2022

2023

Total

50.502 20.000

272.308

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 2018, o resultado apurado pela GASMIG para o indicador
EBITDA/Serviço da Dívida foi de 9,08.

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 2018 foi
apurado um endividamento geral de 0,37.
Adicionalmente, as “Escrituras de Emissão de Debêntures Públicas” referentes às
captações do ano de 2017 e de 2018 estabelecem 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, hipótese em que este indicador não deve ser calculado. No
encerramento de 2018, o indicador EBITDA/Resultado Financeiro Líquido
apurado foi de 18,44.

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 2018 foi apurado pela Companhia um
resultado de 0,74 para o indicador Dívida Líquida/EBITDA.
12. Fornecedores

Fornecedores de gás................................................
Fornecedores de serviços e materiais.....................

13. Impostos a recolher
INSS retenções de pessoas jurídicas........................
PIS/COFINS ...............................................................
Outros ......................................................................

2018

2017

123.664
17.932
141.596

186.402
16.912
203.314

2018

2017

271
3.061
545
3.877

112
3.172
428
3.712

14. Provisões para riscos

Acionistas

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

2018

2017

2.227
39.189
41.416

1.963
38.316
40.279

As contingências referem-se a:
•

•
•

Créditos de ICMS sobre aquisição de ativo imobilizado utilizado na rede
no montante de R$39.189 (R$37.437 em 31 de dezembro de 2017). Ver
detalhes abaixo;
Provisão para contingências judiciais trabalhistas no montante de
R$2.227 (R$1.963 em 31 de dezembro de 2017). Ver detalhes abaixo;
Prescrição de exigibilidade suspensa relativa à exclusão da contribuição
social sobre o imposto de renda e outros processos fiscais no montante
de R$990 (R$878 em 31 de dezembro de 2017).

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

2017

2018

Saldo
inicial

Estornos
e/ou
reversões

1.963
38.316
40.279

Adições
1.928
873
2.796

Utilização
-

(1.664)
(1.664)

Saldo
ﬁnal
2.227
39.189
41.416

Ações com risco possível
Existem outros processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de
risco possível com suficiente segurança, para os quais nenhuma provisão foi
constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não
requerem sua contabilização. O valor total das ações com risco de perda possível monta R$8.186 em 31 de dezembro de 2018 (R$6.284 em 2017), com as
seguintes naturezas jurídicas:

Administrativas ........................................................
Tributárias ................................................................
Cíveis ......................................................................
Trabalhistas ..............................................................
......................................................................

2018

2017

36
454
1.732
5.964
8.186

155
454
3.605
2.070
6.284

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

2018

2017

50.910
38.193
2.615
91.718

42.708
37.438
3.215
83.361

%

Preferenciais

%

Total

%

Cia. Energética
de Minas Gerais ........... 134.658 98,7
Município
de Belo Horizonte ......... 1.760
1,3
Total em 31/12/2017
e 31/12/2018 ................ 136.418 100,0

272.837

100,0 407.495

99,6

272.837

-

1.760

0,4

100,0 409.255 100,0

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

2018

2017

66.618
85.061
70.373
114.178
336.230

57.740
89.948
70.372
81.658
299.718

i) 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 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.
c) Dividendos e juros sobre o capital próprio
O dividendo mínimo obrigatório determinado pelo caput do art. 38 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.

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
Térmicas - circulante ................................................
Não térmico - circulante ..........................................
......................................................................
......................................................................
Térmicas - não circulante.........................................
Não térmico - não circulante ...................................
......................................................................

2018

2017

11.111
55.381
66.492

31.641
140.380
172.021

46.655
46.655

55.062
66.269
121.331

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:
2017

Não térmico - circulante ..........................................
Térmicas - circulante ................................................

4.697
11.111
15.808

7.070
31.641
38.711

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.

Térmicas - não circulante.........................................

46.655
46.655

55.062
55.062

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.

16. Patrimônio líquido

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.

Ordinárias

O direito a voto é reservado, exclusivamente, aos titulares de ações ordinárias e
cada ação dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias dos Acionistas.

2018

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.

Quantidades de Ações (milhares)

a) Composição das provisões para riscos

Nos anos de 2013, 2015, 2017 e 2018, a Companhia promoveu quatro emissões,
com esforços restritos, de debêntures públicas não conversíveis, a saber:
i) 2013 - captação de R$100.000 à taxa de 0,74% ao ano, acima do CDI. Em
abril de 2018, a GASMIG quitou a terceira e última parcela dessa dívida, no
valor de R$33.340;

“Reserva de capital”. É composto integralmente por ações nominativas, sem
valor nominal, assim distribuídas:

Obrigações de entrega

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:

Lucro líquido do exercício ...................................
Reserva legal ......................................................
Realização da reserva de
lucros a realizar - ICPC 01 ........................................
Lucro disponível para distribuição ......................
Dividendos propostos
pela administração .............................................
Dividendo mínimo obrigatório............................
Juros sobre capital próprio complementar
ao dividendo mínimo...............................................
Total de dividendos e juros sobre capital próprio ..
Dividendos adicionais propostos .......................
Valor total dos dividendos e juros
sobre capital próprio a pagar ..............................
(-) IRRF - JCP ........................................................
Participação dos dividendos no lucro
disponível para Distribuição (%) ..............................

2018

2017

177.561
(8.878)

149.271
(7.463)

4.886
173.569

4.886
146.694

43.393

36.674

15.998
59.391
114.178

36.674
81.658

173.569
(8.870)

118.332
-

100,00

80,67

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 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.

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

O saldo remanescente na conta “Dividendos e juros sobre capital próprio a
pagar” (Passivo Circulante), no valor de R$1.836, corresponde 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
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c) Dividendos e juros sobre o capital próprio (continuação...)

Seguro de Vida em Grupo

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)
Imposto de
Dividendos
Renda Retido
Juros sobre o Capital
Adicionais
na Fonte sobre
Dividendos
Próprio Declarados
Declarados
os JCP Declarados,
Saldo em
Pagos relativos ao
relativos ao
relativos ao
relativos ao
31/12/2017
Exercício de 2017 Exercício de 2018
Exercício de 2017
Exercício de 2018
38.510

81.658

(118.332)

59.391

(8.870)

Juros sobre
o Capital
Próprio Pagos
relativos ao
Exercício de 2018

Saldo em
31/12/2018

Saldo em
31/12/2017

1.837

38.510

(50.521)

d) Ajustes de Avaliação Patrimonial
Registra as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo,
enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.
O saldo acumulado da conta “Ajustes de Avaliação Patrimonial” corresponde à perda atuarial reconhecida em 2018 (Outros resultados abrangentes), nos termos
do Pronunciamento Técnico CPC 33(R1). A perda reconhecida é resultante da redução no valor presente da obrigação decorrente da concessão de benefícios
pós-emprego.
17. Receita líquida de vendas
A receita é formada por valores relativos ao fornecimento bruto de gás, conforme tabela a seguir:
Número de
Número de
consumidores (*) consumidores (*)
Automotivo ..............................................................
Gás Natural
Comprimido Automotivo.........................................
Industrial ..................................................................
Gás Natural
Comprimido Industrial.............................................
Uso geral ..................................................................
Pequeno Cliente
não Residencial ........................................................
Residencial ..............................................................
Cogeração ................................................................
Subtotal - gás
convencional ............................................................
Termelétricas............................................................

Volume em mil
m³ (*)

2017

2018

2017

2018

2017

51

44

41.233

32.724

90.947

59.762

2
107

2
105

1.288
858.398

612
882.609

2.775
1.686.499

1.051
1.401.754

2
142

2
129

17.752
11.896

12.815
10.279

30.397
28.859

19.435
21.042

614
41.377
4

462
30.605
4

2.475
6.473
14.107

1.644
4.176
12.707

9.270
22.257
24.581

5.875
12.283
18.091

42.299
2
42.301

31.353
2
31.355

953.621
151.124
1.104.745

957.566
361.676
1.319.242

1.895.585
110.185
2.005.770

1.539.293
227.459
1.766.752

(*) Informações não examinadas pelos auditores independentes.

Receita bruta......................................................
Descontos............................................................
Impostos sobre vendas............................................
ICMS Operação própria.......................................
ICMS Substituição tributária ...............................
PIS ......................................................................
COFINS.................................................................
Receita Liquida ...................................................

2018
2.005.770
(10.342)
(244.386)
(8.036)
(30.127)
(138.766)
1.574.113

2017
1.766.752
(8.041)
(211.378)
(5.284)
(25.301)
(116.541)
1.400.207

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 e do CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente, considerando
as adições proveniente das obrigações originadas no contrato de concessão,
somadas aos juros de obras em andamento incidentes sobre os projetos em
aberto nos períodos de referência.
2018
2017
Receita de construção .............................................
44.814
49.240
Custos de construção...............................................
(44.814)
(49.240)
Líquido......................................................................
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:
2018
2017
Compra de gás .........................................................
1.238.085
1.070.623
Custos de operação e manutenção da rede............
28.571
27.950
Amortização ............................................................
51.708
49.548
Despesas com pessoal .............................................
35.136
31.718
Despesas com materiais e serviços .........................
13.401
10.760
Outras despesas operacionais.................................
9.543
11.055
Outras receitas e despesas ......................................
(897)
(29.294)
1.375.546
1.172.360
Classificadas como:
Custos dos produtos vendidos ................................
Despesas de vendas, administrativas e gerais.........

2018
1.314.527
61.019
1.375.546

2017
1.144.912
27.448
1.172.360

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

2018

2017

6.320
71.838
2.160

9.628
26.266
2.421

2.549
301
83.168

11.689
538
50.542

(22.701)
(8.521)
(502)
(3.889)
(173)
(1.146)
(36.932)

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

As principais premissas atuariais utilizadas na avaliação do passivo
conforme segue:
2018
Taxa real anual de descontos..............................
4,94% a.a
Taxa nominal anual de desconto ........................
9,15% a.a
Taxa anual de longo prazo de inflação................
4,01% a.a
Rotatividade no Plano de Aposentadoria...........
Nula
Rotatividade no Plano de Saúde.........................
Nula
Projeção crescimento real de salário .................
2% a.a
Fator de capacidade (salário e benefício) ..........
98%
Composição familiar ...........................................
Dados reais

21. Participação nos resultados
No exercício de 2018 foi firmado acordo específico para pagamento da participação nos resultados da Companhia, no montante de R$7.425. No exercício anterior, o acordo havia gerado um pagamento total de R$5.924.

atuarial são
2017
5,45% a.a.
9,67% a.a.
4% a.a.
Nula
Nula
2% a.a.
98%
Dados reais

Tábua Mortalidade Geral ....................................

AT2000M
AT2000M
(Suavizada 10% (Suavizada 10%
com desagravo com desagravo
de 20%)
de 20%)

Tábua Mortalidade de Inválidos .........................

WINKLEVOSS
WINKLEVOSS
(Com desagravo (Com desagravo
de 30%)
de 30%)

R$ mil

2018

Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas brutas para fins fiscais e as
receitas apresentadas na demonstração de resultado do exercício:

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.

Tábua Entrada Invalidez ...................................... ÁLVARO VINDAS ÁLVARO VINDAS
(Com desagravo (Com desagravo
de 30%)
de 30%)
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$ .....................................

2018

2017

169

184

40
8

39
8

10.598

9.607

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

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% 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.

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

2018

2017

(820)
881
(61)
(61)

(704)
791
(86)
(86)

2018

2017

163

163

39
7,3

38
6,2

Plano de Saúde
Estatísticas dos participantes
População
Participantes ativos..................................................
Características etárias
1. Participantes ativos
1.1. Idade média ..................................................
1.2. Serviço creditado médio ...............................

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

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 2019 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 ..................
Despesa (receita) a reconhecer
até o fim do exercício seguinte.................

Plano
Plano
de Saúde Odontológico

115

422

14

74

252

9

(80)

-

-

6

-

-

115

674

23

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..........

2018

2017

(2.755)
(2.755)
(2.755)

(1.107)
(1.107)
(1.107)

Plano Odontológico
Os resultados do estudo atuarial são apresentados a seguir, comparativamente
a 2017:
Estatísticas dos participantes
População
Participantes ativos..................................................
Características etárias.........................................
1. Participantes ativos..............................................
1.1. Idade média ..................................................
1.2. Serviço creditado médio ...............................

2018

2017

97

102

38
7,2

37
6,00

Os valores apurados referentes ao plano odontológico são como segue:

Valor presente das obrigações
atuariais sem cobertura...........................................
Valor justo dos ativos do plano................................
(Déficit) para cobertura do plano ............................
Ganho atuarial não reconhecido.............................
Custo do serviço passado não reconhecido............
Limite de reconhecimento do ativo (asset ceiling) ...
(Passivo) atuarial líquido no fim do exercício..........

2018

2017

(98)
(98)
(98)

(43)
(43)
(43)
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Segue a movimentação dos passivos atuariais descritos:
Custos
serviço
2017 corrente
Plano de saúde........................
Plano odontológico.................
Previdência privada.................

1.107
42
1.149

Despesa
Outros
do
resultados
exercício abrangentes 2018

291
9
76
376

2
10
12

Imposto de renda diferido......
Contribuição social diferida ....

1.358 2.755
44
98
(85)
1.317 2.853
(329)
(119)
869

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:
2018
Valor contábil
SELIC 6.5% ao
ano, CDI 6.4%
ao ano e TJLP
6.98% ao ano

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

Ativos - variação pelo CDI/SELIC
Aplicações financeiras – circulante
Títulos e valores mobiliários - circulante.....
Títulos e valores mobiliários - não circulante
Aplicações financeiras - não circulante .......

43.125
40.741
8.324
11.971
104.161

45.281
42.778
8.740
12.570
109.369

49.292
46.567
9.514
13.683
119.056

(22.842)
(70.116)
(10.272)
(63.245)
(80.000)
(28.441)
(274.916)
Passivo líquido exposto ............................ (170.755)
Efeito líquido da variação
das taxas de juros ..................................

(23.982)
(73.622)
(10.785)
(66.401)
(84.000)
(29.863)
(288.653)
(179.284)

(25.731)
(80.143)
(11.736)
(71.245)
(91.440)
(32.494)
(312.789)
(193.733)

(8.529)

(14.449)

Passivos
Debêntures (TJLP) - circulante .....................
Debêntures (CDI) – circulante......................
Debêntures (SELIC) – circulante ..................
Debêntures (TJLP) – Não circulante.............
Debêntures (CDI) – Não circulante..............
Debêntures (SELIC) – Não circulante...........

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.

2017
Valor contábil
SELIC 7,0%,
CDI 6.89
e TJLP 7,0%

Contas a receber e outros recebíveis
A exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada, principalmente,
pelas características individuais de cada cliente.
As políticas de vendas da Companhia estão subordinadas às políticas de
crédito fixadas por sua Administração e visam minimizar eventuais problemas
decorrentes da inadimplência de seus clientes. Além disso, a maior parte
das receitas de vendas provém de grandes indústrias, com sólida situação
financeira. A Companhia efetua análises individuais dos saldos em atraso
e registra provisão para os créditos que representa sua estimativa de
despesas incorridas com as contas a receber. A provisão para créditos de
liquidação duvidosa, registrada no montante de R$7.306 (em 2017, R$9.199)
representativos de 6,8% (em 2017, 8,1%) 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$45.528 em 2018
(R$79.517 em 2017), 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.

Projeções
Cenário 1
Cenário 2
SELIC 5.0% ao SELIC 14.25% ao
ano, CDI 5.0% ano, CDI 14.3%
ao ano e TJLP ao ano e TJLP
4.99% ao ano 12.65% ao ano

Ativos - variação pelo CDI/SELIC
Aplicações financeiras - circulante................
Títulos e valores mobiliários - circulante......
Títulos e valores mobiliários - não circulante
Aplicações financeiras - não circulante ........

78.770
26.906
2.337
11.426
119.439

Passivos
Debêntures (TJLP) - circulante ...................... (22.818)
Debêntures (CDI) – circulante....................... (134.008)
Debêntures (SELIC) – circulante.................... (10.252)
Debêntures (TJLP) – Não circulante.............. (84.392)
Debêntures (CDI) – Não circulante............... (50.000)
Debêntures (SELIC) – Não circulante............ (37.916)
(339.386)
Passivo líquido exposto ............................. (219.947)
Efeito líquido da variação
das taxas de juros ......................................
-

Projeções
Cenário 1
SELIC 4,8%,
CDI 4,8%
e TJLP 4,8%

Cenário 2
SELIC 19,0%,
CDI 18,3
e TJLP 9,0%

82.552
28.197
2.449
11.974
125.172

93.186
31.830
2.765
13.517
141.298

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

(24.872)
(158.531)
(12.200)
(91.987)
(59.150)
(45119)
(391.859)
(250.561)

(10.557)

(20.058)

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 2018:

Aplicações financeiras - circulante ..........................
Títulos e valores mobiliários - circulante.................
Títulos e valores mobiliários - não circulante..........

Nível 1
-

Nível 2 Nível 3
43.125
40.741
20.295
-

A tabela abaixo demonstra a classificação dos instrumentos registrados a valor
justo pela Companhia em 31 de dezembro de 2017:

Aplicações financeiras - circulante ..........................
Títulos e valores mobiliários - circulante.................
Títulos e valores mobiliários - não circulante..........

Nível 1
-

Nível 2 Nível 3
78.770
26.906
13.763
-

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:
Data de
vigência
Responsabilidade civil - rede
de distribuição de gás/terceiros ............ 15/12/2018 a 15/12/2019
Multirrisco - instalações......................... 01/01/2018 a 01/01/2019
Automóveis operação............................ 07/07/2018 a 07/07/2019
Automóvel administrativo ..................... 25/10/2018 a 25/10/2019

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 01/01/2019
a 01/01/2020.
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 2018, a Companhia realizou a seguinte atividade não envolvendo caixa e, por isso, não refletida na demonstração de fluxo de caixa:

Títulos e valores mobiliários e outros investimentos
d) Apresentação dos valores justos dos instrumentos financeiros
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$49.065 em 2018 (R$29.243 em
2017). Também possui Letras Financeiras do Tesouro adquiridas como
garantia parcial da operação de emissão de debêntures da Companhia, no
valor de R$11.971 em 2018 (R$11.426 em 2017). 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.

Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de
dezembro de 2018, 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:
•

A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros, incluindo
pagamentos de juros estimados:
Fluxo
2 - 12
de caixa
2 meses
contratual ou menos Meses
Debêntures ......... 274.196
321.792
8.750 112.201
Fornecedores ...... 141.596
141.596 141.596
415.792
463.388 150.346 112.201
Valor
contábil

•
1-2
anos

2-5
anos

64.166 136.675
64.166 136.675

c) Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como
as taxas de câmbio, taxas de juros e preços de ações, exercem sobre os ganhos
da Companhia ou sobre o valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e,
ao mesmo tempo, otimizar o retorno.
Risco de taxa de 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 e 5.

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) e pela taxa SELIC, bem como ao caráter pós fixado
das debêntures públicas emitidas de acordo com a Instrução CVM 476/09,
atreladas à remuneração do CDI, 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:
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

•

Encargos financeiros adicionados ao ativo de concessão no montante de
R$2.343 em 2018 (R$2.385, em 2017).

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.

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

* * * * * * * * * * *
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Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
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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 2018 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 2018, 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 o 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 esse principal assunto 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 o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de
auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
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 relevância dos saldos, complexidade na
captura, processamento e registro das transações e à dependência dos sistemas
de tecnologia e de seus respectivos controles internos envolvidos no reconhecimento da receita da Companhia.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
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 incluindo faturamento e recebimento subsequente; (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 2018, 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.
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.
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.

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.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela
governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente
e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios
da comunicação para o interesse público.
Belo Horizonte, 29 de março de 2019.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6
Flávio de Aquino Machado
Contador CRC-1MG065899/O-2

RELATÓRIO RESUMIDO
DO COMITÊ DE AUDITORIA
O Comitê examinou as Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2018,
incluídas as Notas Explicativas, o Relatório da Administração, o Relatório dos
Auditores Independentes e os demais documentos destinados à publicação.
Tomou conhecimento das práticas contábeis adotadas, das ocorrências atípicas e dos seus impactos na situação patrimonial e nos resultados. O Comitê
verificou que as práticas contábeis utilizadas na elaboração das demonstrações
financeiras estão alinhadas com os princípios fundamentais da contabilidade,
com a legislação societária brasileira e demais normas aplicáveis, retratando
adequadamente a situação patrimonial da Companhia de Gás de Minas Gerais
- GASMIG.
Com base nas considerações acima, o Comitê de Auditoria, ponderadas
devidamente suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do
escopo da sua atuação, recomenda ao Conselho de Administração a aprovação
das Demonstrações Contábeis da Companhia de Gás de Minas Gerais GASMIG, de 31 de dezembro de 2018.
Belo Horizonte, 29 de março de 2019.
José Pais Rangel, Coordenador
Gilberto José Cardoso, membro
Pedro Carlos de Mello, membro.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo
profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil
de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a

PARECER DO CONSELHO FISCAL
EXERCÍCIO 2018
O Conselho Fiscal da Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG, no
exercício de suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta
data, examinou o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações
Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado,
Demonstração dos Resultados Abrangentes, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Demonstrações do
Valor Adicionado, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e o Parecer
dos Auditores Independentes, relativos ao Exercício Social findo em 31 de
dezembro de 2018.
Com base nos exames efetuados, nos esclarecimentos prestados pela
Administração durante todo o exercício social e à vista do Relatório da Ernst
& Young Auditores Independentes, de 29 de março de 2019, sem ressalva,
o Conselho Fiscal opina favoravelmente à aprovação do Relatório de
Administração e das Demonstrações Financeiras da GASMIG de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), do
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a ser submetida à discussão e
votação na Assembleia Geral Ordinária - AGO dos acionistas da GASMIG.
Belo Horizonte, 1º de abril de 2019.
Francisco Eduardo Moreira

Lisandro Carvalho de Almeida Lima

Gisele de Matos Fonseca

