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Boucinhas, Campos & Conti
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RELATÓRIO SOBRE A APLICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE
ACORDADOS REFERENTE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

REGULATÓRIAS - OCR

Rio de janeiro, 22 de março de 2013

Aos Administradores e Acionistas da
MGE Transmissão S.A.
Rio de Janeiro - RJ

1. Aplicamos os procedimentos determinados no Manual de Orientação dos
Trabalhos de Auditoria das Demonstrações Contábeis Regulatórias - OCR, emitido
pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira - SFF, da Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio do Despacho nO4.991, de 29 de
dezembro de 2011 e complementado pelo Oficio ANEEL nO421, de 23 de abril de
2012. Os procedimentos descritos neste relatório estão relacionados à reconciliação
dos ajustes entre as demonstrações financeiras societárias publicadas e as
demonstrações contábeis regulatórias da MGE Transmissão S.A., correspondentes
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011. A apresentação das
demonstrações contábeis regulatórias é obrigatória a partir do exercício de 2011
para fins regulatórios, tanto para a fiscalização do processo de revisão tarifária
ordinária/periódica, como para a reversão dos ativos à União, vinculados aos
serviços outorgados. No Anexo I estão apresentados os balanços patrimoniais e as
demonstrações do resultado societários reconciliados com os balanços patrimoniais
e as demonstrações do resultado regulatórios para os exercicios findos em 31 de
dezembro de 2012 e 2011, demonstrações essas preparadas por e sob a
responsabilidade da administração da Companhia .

2. Nossos trabalhos foram realizados de acordo com a NBC TSC 4400 - Trabalhos de
Procedimentos Previamente Acordados sobre Informações Contábeis, emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, aprovada pela Resolução CFC nO1277/10,
aplicável a trabalhos de procedimentos previamente acordados. A suficiência desses
procedimentos é de responsabilidade exclusiva da ANEEL. Consequentemente, não
estamos expressando qualquer asseguração, nem concluindo quanto à suficiência dos
procedimentos descritos abaixo em relação aos propósitos para o qual este relatório foi
solicitado, nem para nenhum outro propósito. Os procedimentos foram aplicados com o
único intuito de confrontar os ajustes e reclassificações, efetuados pela administração da
Companhia, ao balanço patrimonial e demonstração do resultado societária para
preparação do balanço patrimonial e demonstração do resultado regulatório, conforme
estabelecido pela Resolução ANEEL nO396/10 .
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3. Os procedimentos aplicados e nossas observações estão apresentados a seguir:

3.1. Imobilizado

3.1.1. Confrontar as informações de 31 de dezembro de 2012 e de 2011 dos valores
regulatórios apresentados nas demonstrações contábeis regulatórias, por grupo de bens,
com os valores do sistema de controle do imobilizado regulatório (procedimento aplicável
para entidades distribuidoras e transmissoras de energia elétrica) .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.2. Obter a planilha ou relatório com a movimentação do imobilizado regulatório, tendo
como ponto de partida os valores da última revisão tarifária homologada (2° ciclo) pela
ANEEL e confrontar os saldos iniciais com a Base de Remuneração homologada, bem
como as informações das movimentações de adições, baixas e transferências regulatórias
com os valores do sistema de controle do imobilizado regulatório (procedimento aplicável
às entidades distribuidoras de energia elétrica) .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.3. Obter a planilha ou o relatório com a movimentação anual do imobilizado
regulatório, tendo como ponto de partida os valores de 31 de dezembro de 2010, e
confrontar os saldos e as informações das movimentações de adições, baixas e
transferências regulatórias de 2011 e de 2012 com os valores do sistema de controle do
imobilizado regulatório (procedimento aplicável às entidades transmissoras de energia
elétrica) .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.4. Confrontar as informações das movimentações e saldos de
depreciação/amortização, por grupo de bens, apresentadas na planilha de movimentação
mencionada no item anterior (procedimento aplicável às entidades distribuidoras e
transmissoras de energia elétrica), com os valores/saldos do sistema de controle do
imobilizado regulatório .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.5. Confrontar as informações de bens que estão totalmente depreciados, por grupo de
bens com os valores/saldos, do sistema de controle imobilizado regulatório (procedimento
aplicável às entidades distribuidoras e transmissoras de energia elétrica) .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .
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3.1.6. Selecionar as 10 adições, por critério de maior valor, e mais 15 adições do
imobilizado em serviço de forma aleatória da movimentação ocorrida, para entidades
distribuidoras, desde o 2° ciclo de revisão tarifária, ou, para entidades transmissoras, dos
anos 2011 e 2012, e confrontar com os montantes das capitalizações (materiais, mão de
obra, serviços, juros, etc.), conforme critérios constantes do Manual de Contabilidade do
Setor Elétrico .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.7 Com base na amostra do item anterior, recalcular o montante da depreciação, de
acordo com os critérios definidos no Manual de Contabilidade de Setor Elétrico e
confrontar com os valores/saldos do sistema de controle de imobilizad%brigações
especiais .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.8 Selecionar 10 baixas, por critério de maior valor, e mais 15 baixas de forma aleatória
da movimentação ocorrida, para as entidades distribuidoras, desde o 2° ciclo de revisão
tarifária, ou, para as entidades transmissoras, dos anos 2011 e 2012, e confrontar com os
relatórios sobre o processo de baixa, conforme critérios constantes do Manual de
Contabilidade do Setor Elétrico .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.1.9 Com base nos itens selecionados no item 3.1.6, deste programa de trabalho,
verificar as evidências de que a data da unitização dos bens atende ao prazo de até 60
dias após a entrada do bem do imobilizado em serviço, comparando a data da conclusão
da obra em curso proposta pelo técnico/engenheiro com a data do registro contábil do
ativo imobilizado em serviço.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.2 Obrigações Especiais

3.2.1. Confrontar os saldos das demonstrações contábeis regulatórias de 31 de dezembro
de 2012 e de 2011 com a planilha ou relatório de movimentação de obrigações especiais .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .
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3.2.2. Obter a planilha ou relatório com a movimentação das obrigações especiais, tendo
como ponto de partida os valores da última revisão tarifária homologada (2° ciclo) pela
ANEEL e confrontar os saldos iniciais com a Base de Remuneração homologada, bem
como as informações das movimentações de adições, baixas e transferências regulatórias
com os valores do sistema de controle do imobilizad%brigações especiais .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.2.3. Confrontar as informações das movimentações e saldos de amortização /
depreciação, por grupo de bens, apresentadas na planilha de movimentação mencionada
no item anterior, com os valores/saldos do sistema de controle imobilizad%brigações
especiais .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.2.4. Confrontar eventuais baixas de obrigações especiais ocorridas desde a data-base
do 2° ciclo de revisão tarifária com a correspondente autorização da ANEEL.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.2.5. Selecionar 10 adições, por critério de maior valor, e mais 15 adições de forma
aleatória da movimentação ocorrida desde o 2° ciclo de revisão tarifária e confrontar com
o montante das capitalizações, conforme critérios constantes do Manual de Contabilidade
do Setor Elétrico .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.2.6. Com base na amostra do item anterior, recalcular o montante da amortização /
depreciação, de acordo com os critérios definidos no Manual de Contabilidade de Setor
Elétrico e confrontar com os valores/saldos do sistema de controle de
imobilizad%brigações especiais .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .
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3.2.7. Para as entidades de distribuição de energia elétrica que passaram pelo 3° ciclo de
revisão tarifária de forma provisória durante 2012, confrontar os valores registrados
originalmente nas demonstrações do resultado societários e regulatórios a título de receita
de ultrapassagem e potência reativa, com os valores reclassificados para o grupo de
obrigações especiais em curso, a partir da data de homologação tarifária provisória .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.3 Ativos e passivos regulatórios

CVA e itens financeiros

3.3.1. Obter planilha com os saldos de 31 de dezembro de 2011, a movimentação de
2011 (adições, baixas, amortizações, atualizações monetárias e transferências), por tipo
de componente de CVA, até a data-base de revisão/reajuste tarifário, e a movimentação
complementar do ano 2011 (adições, baixas, atualizações monetárias e transferências),
por tipo de componente de CVA, até 31 de dezembro de 2012 .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.3.2. Confrontar os saldos de CVA da data-base da revisão/reajuste tarifário da planilha
mencionada no item anterior com os montantes homologados pela ANEEL.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.3.3. Confrontar as cinco maiores constituições de ativos e passivos regulatórios com
documentação comprobatória (o critério de seleção deverá ser pelos maiores valores) -
descrever o tipo de documentação comprobatória que foi considerada .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.3.4. Recalcular o valor das atualizações monetárias da CVA para as cinco maiores
atualizações monetárias desses saldos, de acordo com as normas previstas pela ANEEL.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.3.5. Recalcular, para os cinco maiores valores, a amortização/realização de ativos e
passivos regulatórios de acordo com as normas previstas pela ANEEL.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .
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Diferença entre Tarifa Provisória (Vigente com Base nos Critérios do 2° Ciclo) e Estimativa
de Tarifa Definitiva, com Base nos Critérios já Definidos para o 3° Ciclo - Concessionárias
com a Data de Revisão Tarifária em 2012 .

3.3.6 Obter as planilhas preparadas para suportar os cálculos das diferenças entre a tarifa
provisória e a estimativa "pro rata" de tarifa definitiva e confrontar as informações com os
saldos constantes das demonstrações contábeis regulatórias .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.3.7. Com base nas informações das planilhas obtidas (mencionadas no item anterior),
recalcular o montante das diferenças entre o praticado pela concessionária e a estimativa
"pro rata" de tarifa definitiva, confrontando as bases utilizadas com as informações
disponibilizadas pela ANEEL.

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.4 Demais saldos de contas de ativo, passivo e resultado

3.4.1. Para as demais contas de ativo, passivo e resultado que estão apresentadas nas
demonstrações contábeis regulatórias e que não apresentam divergências em relação às
práticas contábeis adotadas no Brasil na preparação e divulgação das demonstrações
financeiras societárias, confrontar as informações dessas demonstrações financeiras
societárias publicadas e/ou arquivadas na Comissão de Valores Mobiliários - CVM com as
das demonstrações contábeis regulatórias .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

3.4.2. Para os saldos das demonstrações financeiras societárias que eventualmente
foram mensurados com base em práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam
alinhadas com as práticas contábeis regulatórias, previstas no Manual de Contabilidade
do Setor Elétrico, confrontar a eliminação e/ou adição do saldo determinado de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, não aprovadas pela ANEEL, com os
ajustes efetuados para preparação das demonstrações contábeis regulatórias .

• Nenhuma exceção foi identificada como resultado da aplicação desse
procedimento .

4. Considerando os procedimentos descritos no item 3 deste relatório não se constituem
em um trabalho de auditoria das demonstrações contábeis regulatórias, conduzido de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, não expressamos
qualquer asseguração sobre o balanço e demonstração de resultado regulatórios da
Companhia, tomados em conjunto, nem sobre as contas contábeis das quais foram
extraídas as informações constantes do Anexo I.
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5. Caso tivéssemos aplicado procedimentos adicionais ou conduzido uma auditoria do
balanço patrimonial e demonstração do resultado regulatórios de acordo com as normas
brasileiras e intemacionais de auditoria, outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso
conhecimento, os quais teriam sido relatados .

6. Este relatório destina-se apenas e exclusivamente à finalidade definida no item 1
acima, para informação da Administração da Companhia e da ANEEL, não devendo ser
utilizado para qualquer outro propósito, nem distribuído a terceiros que não tenham
assumido responsabilidade pela suficiência dos, ou que não tenham concordado com os,
procedimentos acima descritos, tampouco publicado ou disponibilizado no "site" da
Companhia ou da ANEEL. Este relatório está relacionado exclusivamente com a
reconciliação dos ajustes entre os balanços e demonstrações de resultado societários e
os regulatórios da Companhia, cuja obrigatoriedade de apresentação passou a ser exigida
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012 e subsequentes, e não se estende às
demonstrações financeiras societárias e regulatórias da Companhia, tomadas em
conjunto .

Atenciosamente,

BOUCINHAS, CAMPOS & CONTI
Auditores Independentes S/S

CRC-SP-5.528/0-S-RJ

~fÚld-O~
Antonio Carlos de Oliveira Pires

Contador -CRC-RJ-065. 305/0-RJ
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A(s) notas explicatin (I) da administraçlo e (do) pane integrante das dcmoostnções contábeis .

MGE TRANSMISSÃO S.A
CNPJ n° 11.638.929/0001-67

63.070

90.347

13.762)

66832

Dtumbrolll

86.832
36.000
1'0.09<)

240.666

112.738

IIS.733

115.683
50

IkumbrolJ2

___ '_2._'9<_ v.m

11.750 5.010
22042

74 49
370 176-----

Boucinhas. Campos & COlIll
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No"

Circulante
Fornecedores
Empréstimo e financiamentos
Folha de pagamento
Tributos e contribuições sociais

P.trim6nio liquido
Capital social
Adiantamento para futuro awnenlO de capital
Prejuizo acwnulado

Totl! do .,-ssh ..o

!'ilo cirtulante
Emprestimo e financiamentos
Provisões para conlingenciu

69.763
30

301
19.913

125
'64
5'

90.341

Dtumbrolll

198
5.173

•••
217

24

6.078 20.554

234588 69.793

6.680
219.636

8272

2.-0.666

Nota Dcumbro/ll

Balanço patrimonial ReguIatório
em 31 de Dezemb•..o de 2012 r li de Dezembro de 2011

CirculJlnte
Disponibilidades
Aplicaçlo DO mercado abcno
Tributos. recuperar
Devedores diversos
Despesas antecipadas

Ativo

(Em milhans de reais)

Total do arhro

!'"Iodrt"ul.n~
Devedores diversos
Imobilizado
lntangivel
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(571) (643)
(80) (44)

(6.641) (2.219)
(61) (45)
(20) (89)
(26) (21)

(163) (86)

(7.562) (3.147)

1.308 606
(78) (17)

1.230 589

(6.332) (2.558)

66.832

(2.558)

(0,0383)

Dtzembroll t

86.832

(6.332)

(0,0729)

DezembroJI2

MGE TRANSMISSÃO S.A

~ota

Demonstrativo do Resultado do Exercício Regulatório
em 31 de Dezembro de 2012 e 31 de Dezembro de 2011
(Em milhares de reais)

Lucro Bruto

Receita Líquida
Receita de construção

Custo de Serviço de Energia Elétrica
Custo de construção

Quantidade de ações ao final do exerciclo

Despesas Operacionais
Pessoal e administradores
Material
Serviços de terceiros
Depreciaçãoe amortização
Tributos
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas operacionais

Prejuízo líquido do exercício

Prejulzo por ação. R$

Imposto de renda e contribuição social diferido

Resultado financeiro

Prejuizo antes do imposto de renda e da contribuição social

Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas financeiras
Despesas financeiras

A(s) nola'; explicativa (8) da administração é (são) parte integrante das demonstrações contábeis .
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2 Apresentação das demonstrações contábeis

I Contexto operacional
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%-MGE
TRANSMISSÃO S.A .

Dessa forma, em 31 dc dezembro de 2012, a Companhia encontra-se em fase pré-operacional com
previsão para entrada em operação em agosto de 2013 .

As demonstrações contábeis regulatórias da Concessionária para os exerCtClOSfindos em 31 de
dezembro de 2012, 2011 compreendem as demonstrações contábeis preparadas de acordo com as
disposições do Despacho n° 4.722, de 18 de janeiro de 2009, na Resolução Normativa ANEEL n°
396/20 IO, com as nonnas internacionais de contabilidade emitidas International Aecounting
Standards Board (IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil e são apresentadas com a
observância das disposições da Lei das Sociedades por Ações ( Lei n° 6.404/76) com as alterações
introduzidas pelas Leis n° 11.638/07 e 11.941/09 (MP n° 449/08), dos pronunciamentos técnicos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - Cpc.

A MGE Transmissão é uma sociedade de propósito específico (SPE), constituíd.1em 03 de fev~'feírode 2010,
tem por objetivo principal a exploração da concessão de s~'fviçopúblico de transmissão de energia elétrica
através da implantação, op~'façãoe manutençãode instalações de rede Básica do Sistema InterligadoNacional
(SIN), integrant~'Sdo lote G, do Leilãon°005/2009 - Aneel realizado em 27 de novembro de 2009 .

Para exploração da linha de transmissão no Estado de MG c ES, a Companhia assinou em 12 de
julho de 2010 junto à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL Contrato de Concessão nO
008/2010, pelo prazo de 30 anos. A linha de transmissão em 500 kV, circuito simples, com extensão
aproximada de 248 km, origem na Subestação Mesquita e término na Subestação de Viana 2,
localizada nos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, linha de transmissão em 345kV, circuito
duplo, com extensão aproximada de 10 km, origem Subestação de Viana 2 e término na Subestação
Viana, localizada no Estado do Espírito Santo; Subestação Viana 2, em 500/345 kV - 900 MVA,
localizada no Estado do Espirito Santo, Entradas de linha, interligação de Barras,
auto transformador, reatores de linha, barramentos, instalações vinculadas e demais instalações
necessárias às funções de medição, supervisão, proteção comando, controle, telecomunicação,
administração e apoio .

Pela disponibilização das instalações de transmissão para a operação comercial, a MGE Transmissão
tem direito, nos primeiros 05 (cinco) anos de opcração comcrcial, à Receita Anual Permitida
("RAP"), reajustada anualmente, confonne cláusulas do contrato de concessão. A Anee1 procederá
à revisão da Receita Anual Permitida ("RAP"), durante o pcriodo da concessão em intervalos
periódicos de cinco anos, contados do primeiro mês de julho subscqucntc à data da assinatura do
rcferido contrato de concessão .

Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reai.,)
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b. Estimatims cOl/tábeis
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d. Imobilizado e illtal/gíl'el

c. II/strumel/tos fil/al/ceiros I/ão derimtil'os

o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do
exercício .

A Concessionaria apresenta o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício c notas
explicativas, confonne modelo de demonstrações regulatórias, definido pela ANEEL no Despacho n°
4.991 de 29 de dezembro de 2011 .

a. Apuruçtio do resultado

As demonstrações contábeis regulatórias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações
societárias, que contem as informações das notas explicativas adicionais às divulgadas neste
relatório .

Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)
A apresentação das demonstrações contábeis regulatórias visa atender às determinações do órgão
regulador, que é a divulgação de um conjunto de informações que representam a situação econômica
financeira da Concessionária, em consonância com as praticas legais regulatórias tarifárias .

o objetivo deste relatório é demonstrar as principais diferenças entre as demonstrações societárias c
regulatórias, oriundas das mudanças trazidas pela aplicação das novas praticas contábeis adotadas no
Brasil.

A preparação de dL'lllOnstraçõcscontábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que
a administração da Companhia se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os
ativos e passivos. receitas e desp•.,sas, bem como a divulgação de informaçõcs sobre dados das suas
demonstraçõ"s contábeis. Os resultados finais dessas transaçõcs e informaçõcs, quando de sua efetiva
rcali7.açãoem periodos subsequentes, podemdiferir dessas estimativas.

Incluem aplicações financeiras e caixa e equivalentes de caixa. Os instrumentos financeiros não
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, acrescido dos custos de transação
diretamente atribuíveis, sendo os ganhos e perda~ decorrentes de sua valorização ou desvalorização
reconhecida diretamente no resultado do periodo .

O imobilizado e o intangível estão demonstrados ao custo, deduzido de depreciação/amortização
acumulada. A depreciação/amortização foi calculada pelo método linear, com base em taxas
determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens .

3 Resumo das principais práticas contábeis

•

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



-

f. Conciliação Societária e Regulatória

As Demonstrações Contábeis Regulatórias devem demonstrar as principais diferenças entre as
demonstrações societárias e regulatórias, oriundas das mudanças trazidas pela aplicação das novas
praticas contábeis adotadas no Brasil.

Os ativos do imobilizado c do intangível devem ter o seu valor recuperável testado, no minimo anualmente,
caso haja indicadores de perda de valor. A administração entende que não existem indicias de desvalorização
relevante dos bens que compõ<,m o ativo imobilizado c intangível da Companhia, dessa forma não foram
efetuados ajustes decorrentes do valor de recuperação dos ativos, nos tennos do Pronunciamento Técnico CPC
OI.

Boueinnas. Campos & Contl
Auditores Independentes SlS

%-MGE
TRANSMISSÃO S.A .

Balanços Patrimoniais Conciliados Regulatório e Societário
RS .\lil l)eurnhnl/21112 Dutmbro /2011

,,"ola dI' Sorill'llÍrio Ajuul' r,"C. R"K'II.'ório Sool'tário Aju~lf' CI'<..:. Rf'llul.tório
Aju'Itt

Atil'o
CilTulanlt

Dr.p.mibilidades 198 198 301 301
Aplicação no mercado aberto 5.173 5.173 19.913 19913
Tnbutos a recuperar 466 466 125 125
Devedores diversos 31 186 217 164 164
Despesas anlcc~adas 24 24 51 51

:"Iiio C'Írtulanlt

Ativo Financeiro 245.278 (245.278) 76485 (76.485)
Devedores diversos 6.680 6.680
Imobllu.ado 294 219.342 219.636 334 69.429 69.763
Inlangivel 23 8.2411 8272 30 30

Total do .ti,'o 258.167 (17.502) 240666 97.403 (7.056) 90.347

Passivo
CilTulanlt

Fornecedores 11.750 11.750 5.010 5.010

Empréstimo e r.,anciamentos 22.042 22.042

Folha de pagamento 74 74 49 49

Dividendos 999 (999) 409 (409)
Tributos c contribuiçõcs sociais 370 370 176 176

1'10 ril"('lJlHllt~

Empréstimo e r"anciamcntos 115.683 115.683
PTOV~)eS para contingências 50 50

Trihutos e contribuições sociais 1.416 (1.416) 1.511 (1.511)

I"Hlrilllôllio liquido

Capital social 86.832 86832 66.832 66.832

Adnntanrnto para futLQl)awn ..ntn de captaI 36.000 36.(X)O

Rescrva de lucros 4.9'l3 (4.9'l3) 1.374 ( 1.374)
Lucro (prejurt-O)exercicil ( 1O.IJ'I4) (10.094) (3.762) (3.762)

'1'01111do ranho 258.167 (17.502) 240.666 97.403 (7.056) 90.347

3

~

Notas explicativas às demonstrações contábeis rcgulatórias
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)
e. Valor Recuperável de Ativos ("/mpairment'')
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Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias•• Em 31 de dezembro de 2012 e 2011• (Em milhares de reai.l)

•• DEMONSTRAÇÃO DOs RESULTADOS CO:'iCILlADOS• Dmmbrol2012 Dezembro 12011

• Linha Conta C{lnt'hil R .\11 'ota SII('irlirio Aju\tt CPÜ Rr~UllIÓriO Socittírio Ajustt CI'C~ RtlZulatório• 1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA• 2 611.02.1.919 Receita de construção 158.347 (158.347) 53.671 (53.671)

• 3 DEDuçÓES DA RECEITA OPERACIONAL
4 Tributos e Encargos• 5 611.02.6.1.21 Federais• 6 611.02.1.9.19 Estaduais

• 7 Encargos. Parcela "A"

• 8 RECEITA OPERACIONAL LíaUIDA 158.347 (158.347) 53.671 (53.671)

9 CUSTOS NÃO GERENCIÁVEIS. parcela "A"• 10 Matéria.Primannsumo para Transmissão de Energia• 11 615.02.1.1.11 Combusti ••••s

• 12 Custo do serviço para Transmissão de Energia (158.347) 158347 (53.6711 53.671

• 13 615.02.1.221 Custo de construção (158347) 158.347 (53.6711 53.671
14 RESULTADO ANTES DOS CUSTOS GERENCIÁVEIS• 15 CUSTOS GERENCIÁVEIS. parcela "S" (7.562)' (7.582) (3.147) (3.147)• 16 615.04.1.1.01 Pessoal (314) (314) (400) (4001

• 17 61504.1.1.02 Administradores (257) (257) (1631 (163)
18 615.04.1.221 Ser,;ço de terceiros (6.641) (6.641) (2.2191 (2.219)• 19 615.04.1.2.21 Material (80) (80) (441 (44)• 20 615.04.1.2.21 Arrendamentos e alug..oe;s (17) (17) (17) (171• 21 61504.1.993 Tributos (20) (20) (89) (89)i. 22 615.04.1.9.92 Seguro (9) (9) (4) (4)
26 61504.1221 OlAros• 27 615.04.1.221 PlU\Ísão Ile\edores DtMdosos• 26 615.04.1.3.95 PlU\Ísão. butras

• 29 615.04.1.9.53 Depreciação (541 (541 (381 (381
30 615.041.9.55 Amortização (71 (7) (7) (71• 31 615.041.9.99 Ol1ros (1631 (163) (86) (861• 32 615.06 Despesas de AtMdade não .nculada• 33 RESULTADO DA ATIVIDADE DA CONCESSÃO
:li RESULTADO EXTRA-CONCESSÃO (7.582) (7.582) (3.147) (3.1471• 35 631 (.)631.06.12 Receita Financeira 11.754 (10.446) 1.308 7.007 (7.001) fIJ6• 36 635 (.)635.06.12 Despesa Financeira (78) (78) (17) (171

• 37 631.06.1.2Ai35 Resultado de Equivalência Patrimonial

• 38 671/5 Resl1tado não Operacional
39 LUCRO (PREJuízo) ANTES IRPJICSll 4.114 (10.446) (6.332) 4.443 (7.001) (2.558)• 40 710.02.1.2.0214 Imposto de Renda 70 (70) (1.1111 1.111

• 41 71002.12.0113 Contribuição Social 25 (25) (400) 400
42 710.02.2.1~ Participações e Contribuições à Ertidade de Prev.Pri",da• 43 710.02.23 Rewrsão de Juros sobre o Ca~tal Próprio• 44 LUCRO (PREJuízo) 4.209 (10.541) (6.332) 2.932 (5.490) (2.558)•• 4

~• ~
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Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)
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Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

A 8oucinhas, Campos & Conl,
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MOVIMENTAÇÃO 2012 Adic6es Transferências Baixas 2011 Adições Transferêndas Baixas 2010

Imobilizado da ConcessJo

Em SeNiço
Administração 3'2 15 . 3n 96 . 281
Edificações,Obras Civis e Benfeito 96 96 . 96
Máquinas e Equipamentos 79 6 73 14 . 5'
Veiculos 154 154 78 . 76
Móveis e Utensaios 63 • 54 4 . . 50

1-) Reinte8açjo Acumulada
Administração
{-I Reintegação Acumulada .97 .53 O O .44 .37 O : .7
EdificaçOes, Obras Civis e Senfeil -9 .4 O O .5 .3 C -,
Máquinase Equipamentos -17 .8 O O .9 .6 C .3
Veicules .58 .36 O O -22 -22 O O O
tv\óveis e Utensílios -13 -5 O O -8 -6 O O .,

Em (urso 219.341 1.50.592 -681 69.430 24.429 . -
TransmissSo

Terrenos 4.271 -681 4.952 4.952 O -
Edificações. Obras Civis e Benfeit 124.843 112.971 O 11.872 11.872 O -
Máquinas e Equipamentos 72.511 22.899 O 49.612 4.612 O -
A Ratear 14.418 14.165 O 253 253 C . .
A Ratear. M:lo de Obra 1.181 128 O . 1.053 1.053 O -
A Ratear - Outros 2.117 429 O 1.688 1.687 O -

Total do Imobilizado da ConcessSo 219.636 1.50.554 .681 69.763 24.488 . 274

MOVIMENTAÇÃO 2012 Adições Transferêndas Baixas 2011 Adições Transferêndas Baixas 2010

Intangível da Concessão

Administração

Em Serviço
Intangível Software 36 36 34 2
Intangível Marcas e Patentes 3 3 3 -

(-) ReintegaçãoAcumulada - - -
Administração

Intangível - - - -
Intangível Software -16 -7 -9 -7 - -2

Em Cu,,"
Transmissão

Intangível Servidão 8.249 8.249 -

Totai do Intangível da Concessão 8.272 8.242 - . 30 30 . . O

•
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7

As taxas anuais de depreciações por macro atividade. acima m~'Ilcionadas. estão de acordo com a Resolução
da ANEEL nO44, de 17 de março de 1999 .

Notas explicativas às demonstrações contábeis regulatórias
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

~c\'luA.a 1 J a
Maria Goretti Bizzo Maturana - Contadora CRC RJ n° 083315/0-4

A administração enl~'Ildeque não existem indicios de d~'Svalorização relevante dos bens que compõem o ativo
imobilizado e intangível da Companhia, dessa forma não foram efetuados ajustes decorrentes do valor dc
recuperação dos ativos, nos termos do Pronunciamento Técnico CPC O 1. Assim como, não id~'Iltificou fatores
como mudança na maneira do uso do ativo, desgaste e quebra entre outros quc indiquem que a vida útil do
ativo mudou .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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MISSÃO SIA

Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.

Bouclnh?3, Cam;lOs & Contl
AudilorC5InJepend6?MDE

TRANSMISSÃO S.A •

TERMO DE RESPONSABILIDADE

RESOLUÇÃO NORMATIVA NO 63, DE 12 DE MAIO DE 2004

MGETransmissão S.A.
Praça Floriano, 19/301- Cinelândia - 20.031-924 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: 55 21 3923-2082 / 2220-2203 -/ email: contato@goias-mge.com.br

x - fornecer informaçtio falsa à ANEEL;

CÓDIGO PENAL
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem iIIcita, em prejulzo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artiflcio, ardil, ou qualquer outro meio
fraudulento .
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaraçtio falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o
fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente
relevante .

Art. 7" - Constitui infraçtio, sujeita à imposiçtio da penalidade de multa do Grupo IV:

~~Ov''''~'~
Maria Goretli Bizzo Matura
Contador
CRC: 083315/0
CPF: 983.249.427-34

Pelo presente Termo de Responsabilidade, declaramos sob as penas da Lei a veracidade
das informações apresentadas à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
expressando o compromisso de observância e cumprimento das normas, procedimentos
e exigências estabelecidos pela legislaçâo do setor elétrico, bem como da ciência das
penalidades as quais ficaremos sujeitos. Estamos cientes que a falsidade das
informações, bem como o descumprimento do compromisso ora assumido, além de
obrigar a devolução de importâncias recebidas indevidamente, quando for o caso,
sujeitar-se às penalidades de multa do Grupo IV, inciso X, da Resolução Normativa n° 63,
de 12 de maio de 2004, bem como as previstas nos artigos 171 e 299, ambos do Código
Penal.

I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-

mailto:contato@goias-mge.com.br


-

Rio de Janeiro 22 de março de 2013.

Demonstrações contábeis

(2.558)(6.332)

Regulatória
31/1212012 31/12/2011

240.666 90.347
127.927 27.277
112.738 63.070

Boucintids, Carr:pos & Coou

TRAN5MI55Ã 0".' Auditores Inc:ep,mo?

4.209 2.932

Em milhares de reais
Societária

31/1212012 31/12/2011
258.167 97.403
130.342 29.197
127.825 68.206

Confirmamos que (com base em nosso melhor entendimento e opinião, depois de feitas as
indagações que consideramos necessárias para o fim de nos informarmos apropriadamente):

MGE Transmissão S.A.
Praça Floriano, 19/301 - Cinelândia - 20.031-924 - Rio de Janeiro - RI

Te!': 55 21 3923-2082 / 2220-2203 -/ email: contato@goias-mge.com.br

Cumprimos nossas responsabilidades como definidas nos termos do trabalho de auditoria datado
em 30 de novembro de 2010 , pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e, em particular, que as demonstraçõcs contábeis foram
apresentadas adequadamente em conformidade com essas práticas.

Os relacionamentos e transações com partes relacionadas foram apropriadamente contabilizados e
divulgados cm conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (ver também NBC TA
550 - Partes Relacionadas) .

Os pressupostos significativos utilizados por nós ao fazermos as estimativas contábeis, inclusive
aquelas avaliadas pelo valor justo, são razoáveis (NBC TA 540).

Para fins de identificação, as demonstrações contábeis examinadas por V. Sas. apresentam os
seguintes valores básicos:

Esta carta de representação é fornecida em conexão com a sua auditoria das demonstrações
contábeis da MGE Transmissão S.A. para os anos findos em 31 de dezembro de 2012 e de 20 II
com o objetivo de expressar uma opinião se as demonstrações contábeis foram apresentadas
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil

À
Boucinhas, Campos & Conti Auditores Independentes S/S
Av. Rio Branco, 122 - 21° Andar - Ccntro
Cep 20040-00 I
Rio de Janeiro - RJ

Total do Ativo
Total das exigibilidades
Patrimônio líquido
Lucro (Prejuízo) líquido do
exercício findo em

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Todos os eventos subsequentes à data das demonstrações contábeis e para os quais as pràticas
contábeis adotadas no Brasil exigem ajuste ou divulgação foram ajustados ou divulgados (ver
também NBC TA 560 - Eventos Subsequentcs) .

Os efeitos das distorções não corrigidas são irrelevantes, individual e agregadamente para as
demonstrações contábeis como um todo. Uma lista das distorções não corrigidas está anexa a esta
carta de representação (ver também NBC TA 450) .

Infonnações fornecidas

Nós lhes fornecemos:

• acesso a todas as infonnações das quais estamos cientes que são relevantes para a elaboração
das demonstrações contábeis, tais como registros e documentação, e outros;

• infonnações adicionais que V. Sas. nos solicitaram para o propósito da auditoria; e
• acesso irrcstrito a pcssoas dentro da Companhia das quais V. Sas. detenninaram nccessário

obter evidência de auditoria .

Todas as transações foram registradas na contabilidade e cstão refletidas nas demonstrações
contábeis .

Infonnamos a V. Sas. que não houve fraude identificadas nos resultados de nossa avaliação do
risco de que as demonstrações contábeis possam ter distorção relevante. (NBC TA 240) .

Infonnamos a V. Sas. todas que não houve fraude ou suspeita de fraude de que temos
conhecimento e que afetem a Companhia e envolvam:

• administração;
• empregados com funções significativas no controle interno; ou
• outros em que a fraude poderia ter efeito relevante sobre as demonstrações contábeis (NBC

TA 240).

Infonnamos a V. Sas. que não houve informações relativas a alegações de fraude ou suspeita de
fraude que afetem as demonstrações contábeis da Companhia, comunicadas por empregados,
antigos empregados, analistas, reguladores ou outros (NBC TA 240) .

Infonnamos a V. Sas. que não houve casos conhecidos de não confonnidade ou suspeita de não
confonnidade com leis e regulamentos, cujos efeitos devem ser considerados na elaboração de
demonstrações contábeis (NBC TA 250) .

MGE Transmissão S.A.
Praça Floriano. 19/301- Cinelândia - 20.031-924 - Rio de Janeiro - RJ

Te!': 55 21 3923-2082/2220-2203 -/ email: contato@goias-mge.com.br
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Divulgamos aos senhores a identidade das partes relacionadas e todos os relacionamentos e
transações com partes relacionadas das quais temos conhecimento (NBC TA 550).

Atenciosamente •

~6."'l.<-,
Maria Goretli Bizzo Maturana
Contadora - CRC 083315/0

MGE Transmissão S.A.
Praça Floriano. 19/301 - Cinelândia - 20.031-924 - Rio de Janeiro - RJ

Te!': 55 21 3923-2082/2220-2203 -/ email: contato@goias-mge.com.br
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