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Relatório de revisão sobre as demonstrações 
financeiras intermediárias condensadas 
 
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG 
 
 
 
Introdução 
 
Revisamos o balanço patrimonial condensado da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais - CODEMIG (a "Companhia") em 30 de setembro de 2016, e as respectivas demonstrações 
condensadas do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de nove meses findos nessa 
data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa 
data, bem como o balanço patrimonial condensado consolidado da Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais - CODEMIG e suas controladas em 30 de setembro de 2016, e as respectivas 
demonstrações consolidadas condensadas do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três 
e de nove meses findos nessa data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
período de nove meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as 
demais notas explicativas. 
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas condensadas de acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC 21  - "Demonstração Intermediária". Nossa responsabilidade é a de 
expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias  condensadas com base em 
nossa rev isão. 
 
Alcance da revisão 
 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações 
intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da 
Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor 
of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de 
indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação 
de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é 
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, 
consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos c onhecimento de todos os assuntos 
significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião 
de auditoria. 
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Conclusão 
 

Com base em nossa rev isão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as 
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas condensadas acima referidas não 
estão elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de aco rdo com o Pronunciamento Técnico CPC 21  - 
"Demonstração Intermediária".  
 
Ênfase  

 
Chamamos atenção para a Nota 12 às demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
condensadas, que descreve que a Companhia mantém saldos e realiza transações com sua controladora e 
outras partes relacionadas em montantes significativos em relação à sua posição patrimonial e financeira e 
aos resultados de suas operações. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.  
 

Belo Horizonte, 24 de novembro de 2016 
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   Controladora  Consolidado 

          
Ativo Notas  30/09/2016  31/12/2015  30/09/2016  31/12/2015 
          
Circulante          
          
   Caixa e equivalentes de caixa 5  488.607  778.815  495.181  781.937 
   Contas a receber 6  80.271  58.115  77.546  59.696 

   Estoques  
 -  -  1.660  565 

   Dividendos a receber  
 -  3.226  125  3.226 

   Impostos e contribuições a recuperar 7  2.766  13.295  3.557  13.916 

   Outros ativos circulantes   608  183  651  289 
          
Total do ativo circulante   572.252  853.634  578.720  859.629 
          
Não circulante          
Realizável a longo prazo          
   Impostos e contribuições a recuperar 7  21.873  12.607  21.873  12.607 

   Depósitos judiciais 8  28.032  27.855  28.051  27.910 
   Estoque de imóveis a comercializar  9  29.067  36.973  29.067  36.973 
   Outros ativos f inanceiros 10.1  186.822  193.952  186.822  232.503 
   Partes relacionadas 12  20.480  -  17.992  - 

   Outros ativos não circulantes   443  443  443  444 
          
Investimentos 10.2  295.383  125.019  283.213  71.068 
Imobilizado 11  914.299  903.513  931.586  921.568 

 
Total do ativo não circulante   

 
1.496.399  

 
1.300.362  

 
1.499.047  

 
1.303.073 

          
Total do ativo   2.068.651  2.153.996  2.077.767  2.162.702 
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   Controladora  Consolidado 

          
Passivo e patrimônio líquido Notas  30/09/2016  31/12/2015  30/09/2016  31/12/2015 

          
Circulante          
   Contas a pagar 13  177.026  268.305  177.767  268.807 
   Empréstimos e f inanciamentos 14  116.998  117.638  117.025  117.638 
   Tributos a recolher 15  2.437  3.163  2.737  3.762 
   Salários e encargos sociais 16  8.534  6.544  9.680  7.199 

   Dividendos a pagar 19  369  367  369  367 
   Adiantamentos e cauções recebidas 17  -  -  4.763  2.425 
   Outras contas a pagar   194  196  193  247 

 
Total do passivo circulante   

 
305.558  

 
396.213  

 
312.534  

 
400.445 

          
Não circulante          
   Empréstimos e f inanciamentos 14  359.220  444.315  359.220  444.315 
   Adiantamentos e cauções recebidas 17  49.539  49.539  50.313  50.374 
   Imposto diferido  

 123  -  256  - 
   Provisão para contingências 18  1.335  1.335  1.335  1.335 

   Dividendos a pagar 19  18.960  15.900  18.960  15.900 
   Passivo f inanceiro 10  -  -  -  1.696 
   Outros passivos não circulantes   -  -  -  244 

 
Total do passivo não circulante   

 
429.177  

 
511.089  

 
430.084  

 
513.864 

          
Patrimônio líquido 19         
   Capital social   804.486  794.158  804.486  794.158 

   Reserva de capital   386  -  386  - 

   Ajustes de avaliação patrimonial   8.801  439  8.801  439 

   Reserva de lucros   302.096  452.097  302.096  452.097 
   Lucros acumulados   218.147  

 
 218.147  

 

          

   Participação dos não controladores   -  -  1.233  1.699 

 
Total do patrimônio líquido   

 
1.333.916  

 
1.246.694  

 
1.335.149  

 
1.248.393 

          
Total do passivo e patrimônio líquido   2.068.651  2.153.996  2.077.767  2.162.702 
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   Controladora  Consolidado 

 Notas  2016  2015  2016  2015 

     

(Reapresentado 
(Nota 2.5))    

(Reapresentado 
(Nota 2.5)) 

          
Receita líquida 20  442.710  530.798  451.927  538.051 
Custo das mercadorias vendidas e serviços prestados 20  (10.652)  -  (14.475)  (2.834) 

          

Lucro Bruto  
 432.058  530.798  437.452  535.217 

 
Receitas (despesas) operacionais          
  Despesas gerais e administrativas  21  (145.036)  (127.193)  (160.344)  (137.551) 
  Gastos com convênios 22  (60.452)  (21.967)  (60.452)  (21.967) 
  Resultado de equivalência patrimonial 10  (5.104)  (2.555)  3.561  719 
  Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  23  6.443  164.544  6.793  164.542 

          
Lucro antes do resultado financeiro   227.909  543.627  227.010  540.960 

   
  Receitas f inanceiras  

 
24  

 
59.116  

 
47.945  

 
59.785  

 
50.126 

  Despesas f inanceiras  24  (68.878)  (70.627)  (68.981)  (70.639) 

 

Resultado financeiro   

 

(9.762)  

 

(22.682)  

 

(9.196)  

 

(20.513) 
          

Lucro antes do IRPJ/CSLL   218.147  520.945  217.814  520.447 

          

IRPJ/CSLL diferido 25  -  -  (133)  - 
          

Lucro líquido do período   218.147  520.945  217.681  520.447 

          
Atribuível à:   

       

Acionistas da Companhia   
    218.147  520.945 

Participação dos não controladores       (466)  (498) 

   
     

217.681 
  

520.447 

Lucro por ação atribuível aos acionistas da Companhia durante o período 

(expressos em R$ por ação)       
          
Lucro básico por ação       1.836,66  3.384,34 
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   Controladora  Consolidado 

 Notas  2016  2015  2016  2015 

     

(Reapresentado 
(Nota 2.5))    

(Reapresentado 
(Nota 2.5)) 

          
Receita líquida 20  105.520  176.078  110.011  179.589 
Custo dos produtos e imóveis vendidos e serviços 
prestados 

20 
 

(1.141) 
 

- 
 

(2.512) 
 

(829) 

 
Lucro Bruto   

 
104.379  

 
176.078  

 
107.499  

 
178.760 

 

Receitas (despesas) operacionais          
  Despesas gerais e administrativas  21  (44.520)  (45.195)  (49.409)  (48.526) 
  Gastos com convênios 22  (13.002)  (20.483)  (13.002)  (20.483) 
  Resultado de equivalência patrimonial 10  312  607  1.582  342 

  Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  23  1.301  151.622  1.348  151.620 

 
Lucro antes do resultado financeiro   

 
48.470  

 
262.629  

 
48.018  

 
261.713 

  
 Receitas f inanceiras  

 
24  

 
18.472  

 
23.073  

 
18.853  

 
23.961 

  Despesas f inanceiras  24  (23.814)  (24.683)  (23.797)  (24.689) 

 
Resultado financeiro   

 
(5.342)  

 
(1.610)  

 
(4.944)  

 
(728) 

          
Lucro líquido do período   43.128  261.019  43.074  260.985 

          
Atribuível à:   

       

Acionistas da Companhia   
    43.128  261.019 

Participação dos não controladores       (54)  (34) 

   
     

43.074 
  

260.985 

Lucro por ação atribuível aos acionistas da Companhia durante o período 
(expressos em R$ por ação)       
          
Lucro básico por ação       363,11  1.695,72 
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   Controladora  Consolidado 

 Notas  2016  2015  2016  2015 

     

(Reapresentado 
(Nota 2.5))    

(Reapresentado 
(Nota 2.5)) 

     
  

  
 

Lucro líquido do período   218.147  520.945  217.681  520.447 
      

 
   

Ganho líquido de valor justo 10  239  -  239  - 
Baixa da reserva atuarial   (439)  -  (439)  - 
Ajuste de avaliação patrimonial reflexo de  
     coligadas e controladas 

10  8.562  - 
 

8.562  - 

 

Resultado abrangente total do período 
   

226.509 
  

520.945  

 

226.043 
  

520.447 

          
Atribuível à:   

       
Acionistas da Companhia   

    226.509  520.945 
Participação dos não controladores    

 
 

 (466)  (498) 

   
 

 
 

 

 
226.043  

 
520.447 
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   Controladora  Consolidado 

 Notas  2016  2015  2016  2015 

     

(Reapresentado 

(Nota 2.5))    

(Reapresentado 

(Nota 2.5)) 
          

Lucro líquido do período   43.128  261.019  43.074  260.985 
          

Ganho líquido de valor justo 10  210  -  210  - 
Ajuste de avaliação patrimonial reflexo de coligadas de  

   controladas 

 

10 
  

691 
  

-  

 

691 
  

- 
          

Resultado abrangente total do período   44.029  261.019  43.975  260.985 

          
Atribuível à:   

       
Acionistas da Companhia   

    44.029  261.019 
Participação dos não controladores    

 
 

 (54)  (34) 

   
 

 
 

 

 
43.975  

 
260.985 
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   Reserva de lucros   
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Capital 
social   

Reserva 

de 
capital  

Ajustes de 

avaliação 
patrimonial  

Reserva 
legal  

Reserva 

de 
retenção  

Lucros/ 

prejuízos 
acumulados  Total  

Participação 

dos não 
controladores  

Total do 

patrimônio 
líquido 

                  
Em 31 de dezembro de 2014 (reapresentado) 1.722.925  -  439  -  -  (142.081)  1.581.283  1.747  1.583.030 

 

  Lucro líquido do período 

 

-  

 

- 
  

- 
  

-  

 

-  

 

520.945  

 

520.945  

 

(498)  

 

520.447 
 

Total do resultado abrangente do período 
-  -  -  -  -  520.945  520.945  (498)  520.447 

 
Outras mutações do patrimônio líquido 

                 

Aumento de capital 171.891  -  -  -  -  -  171.891  -  171.891 

 
Em 30 de setembro de 2015 (reapresentado) 

 
1.894.816  

 
- 

  
439 

  
-  

 
  

 
378.864  

 
2.274.119  

 
1.249  

 
2.275.368 

                  
Em 31 de dezembro de 2015 (reapresentado) 794.158  -  439  22.692  429.405  -  1.246.694  1.699  1.248.393 

 
  Lucro líquido do período 

 
-  

 
- 

  
- 

  
-  

 
-  

 
218.147  

 
218.147  

 
(466)  

 
217.681 

 
Outros resultados abrangentes               

 
 

 

  Ganho líquido de valor justo (Nota 10.1) -  -  239  -  -  -  239  -  239 
  Baixa da reserva atuarial -  -  (439)  -  -  -  (439)  -  (439) 

  Ajuste de avaliação patrimonial de coligadas (Nota 10) -  -  8.562  -  -  -  8.562  -  8.562 

 
Total do resultado abrangente do período 

- 
 

-  8.362  - 
 

- 
 

218.147 
 

226.509 
 

(466) 
 

226.043 

Outras mutações do patrimônio líquido  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Aumento de capital 10.328  -  -  -  -  -  10.328  -  10.328 
Ágio na emissão de ações -  386  -  -  -  -  386  -  386 

  Distribuição de dividendos -  -  -  -  (150.001)  -  (150.001)    (150.001) 

 

Em 30 de setembro de 2016 

 

804.486  

 

386 
  

8.801 
  

22.692  

 

279.404  

 

218.147  

 

1.333.916  

 

1.233  

 

1.335.149 
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  Controladora  Consolidado 

  2016  2015  2016  2015 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
      

(Reapresentado 

(Nota 2.5)) 
         
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  218.147  520.945 

 
217.814  520.447 

Ajuste de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro antes do 

imposto com o fluxo de caixa: 
   

 
   

 Depreciação 9.552  44.993  10.424  45.247 

 Prov isão (rev ersão) para perda por redução ao v alor recuperáv el de ativ os (6.458)  44  (6.458)  44 
 Prov isão (rev ersão) para perda por créditos de liquidação duv idosa (16)  (20)  25  (20) 
 Receitas f inanceiras (129)  -  -  - 

 Despesas f inanceiras 68.878  70.627  68.978  70.639 
 Perda na baixa de imobilizado e outros ativ os 13.108  94  13.126  111 

 Resultado de equiv alência patrimonial  5.104  2.555  (3.561)  (719) 

 Variações em prov isões, benef ícios e incentiv os 3.095  2.227  3.290  2.227 
         
Ajustes de capital de giro  

      

 Aumento no contas a receber (22.140)  (43.650)  (17.875)  (41.937) 

 Aumento de estoques -  -  (1.095)  (176) 
 (Aumento) redução dos impostos e contribuições a recuperar 1.263  (84)  1.093  (100) 

 Redução de estoque de imóv eis 2.274  -  2.274  - 
 Aumento de depósitos judiciais (177)  (17.150)  (141)  (17.210) 

 Aumento de outros ativ os (425)  (856)  (361)  (818) 
 Aumento (redução) no contas a pagar  (91.279)  3.807  (91.040)  3.820 
 Redução dos tributos a recolher (726)  (1.365)  (1.025)  (1.338) 

 Aumento de salários e encargos sociais 131  866  427  866 

 Aumento de adiantamentos de clientes -  -  2.277  2.711 

 Redução do passiv o atuarial -  (260)  -  (260) 

 Aumento (redução) de outras contas a pagar (2)  4.949  (298)  4.850 
         
 Juros pagos (65.242)  (68.954) 

 
(65.330)  (68.966) 

 
Fluxo de caixa líquido originado das atividades operacionais 

        
    134.958  

  
518.768  

 
132.544 

  
519.418 

 

Fluxo de caixa das atividades de investimento 
   

 
   

 Aquisição de imobilizado  (21.356)  (148.162) 
 

(21.478)  (148.423) 

 
Aquisição de inv estimento em coligadas -  - 

 
(147.289)  - 

 
Aporte de capital em controladas e coligadas (166.453)  (30.182) 

 
(15.838)  (182) 

 
Aporte em instrumentos f inanceiros (10.500)  (1.996) 

 
(10.500)  (1.996) 

 
Mútuo com controladas (2.359)  - 

 
-  - 

 
Div idendos recebidos 1.098  1.798 

 
1.386  1.798  

 

Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  

 

 (199.570) 
  

(178.542)  

 

(193.719) 
  

(148.803) 

 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
   

  
  

 Amortização do principal das debêntures (86.310)  (86.310)  (86.310)  (86.310) 

 Captação de empréstimos e f inanciamentos -  -  15  -  

 Div idendos pagos (139.286)  -  (139.286)  -  

 
Fluxo de caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento 

 
(225.596) 

  
(86.310)  

 
(225.581) 

  
(86.310) 

 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido 

 
(290.208) 

  
253.916  

 
(286.756) 

  
284.305 

 

 

 

Caixa e equiv alentes de caixa em 1° de janeiro 

 

778.815 
  

416.223  

 

781.937 
  

437.942  

 Caixa e equiv alentes de caixa em 30 de setembro 488.607  670.139  495.181  722.247  

 

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido 

 

 (290.208) 
  

253.916  

 

(286.756) 
  

284.305 



Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG 
 
Notas explicativas às dem onstrações financeiras intermediárias  
condensadas em 30 de setembro de 2016 
Em  milhares de reais 

 
 
 

9 de 42 

1 Contexto operacional 
 
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG (“Companhia” ou 
“CODEMIG”) é uma entidade pública, com sede na cidade de Belo Horizonte, organizada sob a forma de 

sociedade por ações, e controlada pelo Governo do Estado de Minas Gerais (“Governo de MG”).   
 
A Companhia tem por objeto social promover o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais 
mediante, entre outras, as seguintes ações: (i) a contratação ou a execução de projeto, obra, serviço e, em 
caráter complementar, de empreendimento de fomento, incluindo estrada, centro de exposição, feira, 
evento e convenção, bem como seus serviços e equipamentos; (ii) a pesquisa e desenvolvimento de 

substância mineral; (iii) proteção e preservação de estâncias minerais e mananciais de que detenha 
concessão; (iv) construção de prédio e instalações, bem como, programas de incentivo v inculado ao 
turismo em Minas Gerais; (v) construção de distritos industriais em Minas Gerais; (v i) administração de 
bens pertencentes ao Estado de Minas Gerais; e (v ii) participação em outras entidades através de 
investimentos. 
 
A Companhia apresenta como principal fonte de recursos, a participação em uma Sociedade em Conta 

de Participação (“SCP”), com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (“CBMM”) que v isa 
explorar os direitos minerários detidos pela Companhia no município de Araxá – MG para ex tração e 
comercialização de nióbio.  
 
Uma SCP é uma reunião de pessoas físicas ou jurídicas para a produção de um resultado comum, 
operando sob a responsabilidade integral de um “sócio ostensivo”, no caso, a CBMM. É o sócio ostensivo 
quem pratica todas as operações em nome da SCP, registrando-as contabilmente como se fossem suas, 

porém identificando-as para fins de partilha dos respectivos resultados. A Companhia, como “sócio 
participante”, recebe mensalmente o montante equivalente a 25% dos resultados da SCP.  
 
Os “sócios participantes” integrantes que não o “sócio ostensivo” não tem participação na gestão dos 
negócios, apenas nos resultados gerados, se obrigando somente perante o sócio ostensivo. A SCP não 
adquire personalidade jurídica. 
 

Pelo fato das operações da SCP serem a principal fonte de recursos da Companhia, seus resultados são 
apresentados diretamente na receita líquida. Os recursos obtidos com a SCP são aplicados conforme as 
diretrizes do estatuto da Companhia, v isando o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais.  
 
Com objetivo de cumprir com as novas diretrizes do Planejamento Estratégico do Governo de MG, a 
CODEMIG, através da sua subsidiária CODEPAR – antiga CODEGÁS, está investindo recursos em áreas 

chave do desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais através da aquisição de participação, 
sem obtenção de controle, de empresas sediadas em Minas Gerais.  
 
A emissão destas demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas da 
CODEMIG e suas subsidiárias (“o Grupo”) foi aprovada pela administração d a Companhia em 24 de 
novembro de 2016. 
 

 
  



Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG 
 
Notas explicativas às dem onstrações financeiras intermediárias  
condensadas em 30 de setembro de 2016 
Em  milhares de reais 

 
 
 

10 de 42 

2 Apresentação das dem onstrações financeiras intermediárias condensadas 
 

2.1  Base de preparação 
  
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas da Companhia compreendem as 

demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas e são elaboradas e 
apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21  (R1) – Demonstração Intermediária, 
identificadas como “Controladora” e “Consolidado” e ev idenciam todas as informações relev antes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela administração na sua gestão. 
 

As demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais apresentam a avaliação dos 
investimentos em subsidiárias pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com a legislação 
v igente. 
 
Essas demonstrações financeiras intermediárias condensadas devem ser lidas juntamente com as 
Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício findo em 31  de dezemb ro de 2015. 
 

As demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais e consolidadas estão 
apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.  
 

2.2 Bases de consolidação 
 

As demonstrações financeiras intermediárias condensadas consolidadas compreendem as 
demonstrações financeiras da Companhia e suas controladas. O controle é obtido quando a Companhia 

estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a in vestida e 
tiver a capacidade de afetar esses retornos por meio do poder exercido em relação à investida. 
 
Especificamente, a Companhia controla uma investida se, e apenas se, tiver:  
 

 Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe garant em a atual capacidade de dirigir 

as ativ idades pertinentes da investida); 
 

 Exposição ou direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a investida;  
 

 A capacidade de usar seu poder em relação à investida para afetar os resultados.  

 
Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle. Para dar suporte 
a essa presunção e quando a Companhia tiver menos da maioria dos direitos de voto ou semelhantes de 
uma investida, a Companhia considera todos os fatos e circunstâncias pertinentes ao avaliar se tem 
poder em relação a uma investida, inclusive: 

 

 O acordo contratual com outros detentores de voto da investida; 
 

 Direitos originados de acordos contratuais; 
 

 Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto da Companhia. 
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A Companhia avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias indicarem que 
há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle. A consolidação de uma controlada tem 
início quando a Companhia obtiver controle em relação à controlada e finaliza quando a Companhia 
deixar de exercer o mencionado controle. Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou 

alienada durante o exercício são incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data 
em que a Companhia obtiver controle até a data em que a Companhia deixar de exercer o controle sobre 
a controlada. 
 
O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos acionistas 
controladores e aos não controladores do Grupo, mesmo se isso resultar em prejuízo aos acionistas não 

controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes nas demonstrações financeiras das controladas 
para alinhar suas políticas contábeis com as políticas contábeis da Companhia. Todos os ativos e 
passivos, resultados, receitas, despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações 
entre membros do Grupo, são totalmente eliminados na consolidação.  
 
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é contabilizada 
como transação patrimonial. 

 
Se a Companhia perder o controle exercido sobre uma controlada, é dada baixa nos correspondentes 
ativos (inclusive ágio), passivos, participação de não controladores e demais componentes patrimoniais, 
ao passo que qualquer ganho ou perda resultante é contabilizado no resultado. Qualquer investimento 
retido é reconhecido a valor justo. 
 
As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo incluem: 

  % pa rt icipa çã o 

Nom e  Principal atividade 30/09/2016 31/12/2015 30/09/2015 

CODEPAR - CODEMIG Participações  
In v estimentos em parcerias de 
desenvolvimento 

1 00 1 00 1 00 

CODEÁGUAS Águas Minerais Ex tração e comércio de água mineral 9 9    

PROMINAS - Cia. Mineira de 
Pr omoções 

Locação de instalações 9 0,5 9  9 0,5 9  9 0,5 9  

 

2.3  Investimento em coligadas 
 
Coligada é uma entidade sobre a qual o Grupo exerce influência significativa. Influência significativa é o 
poder de participar nas decisões sobre políticas operacionais da investida, não sendo, no entanto, 
controle ou controle conjunto sobre essas políticas. 

 
As contraprestações efetuadas na apuração de influência significativa ou controle conjunto são 
semelhantes às necessárias para determinar controle em relação às subsidiárias.  
 
Os investimentos do Grupo em suas coligadas são c ontabilizados com base no método da equivalência 
patrimonial. 
 

Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento em uma coligada é reconhecido 
inicialmente pelo custo. O valor contábil do investimento é ajustado para fins de reconhecimento das  
variações na participação do Grupo no patrimônio líquido da coligada a partir da data de aquisição. O 
ágio relativo às coligadas é incluído no valor contábil do investimento, não sendo, no entanto, 
amortizado nem separadamente testado para fins de redução no valor recuperável dos ativos. 
 

A demonstração do resultado reflete a participação do Grupo nos resultados operacionais das coligadas.  
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Eventual variação em outros resultados abrangentes dessas investidas é apresentada como parte de 
outros resultados abrangentes do Grupo. Adicionalmente, quando houver variação reconhecida 
diretamente no patrimônio da coligada, o Grupo reconhecerá sua participação em quaisquer variações, 
quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ganhos e perd as não realizados 

em decorrência de transações entre o Grupo e as coligadas são eliminados em proporção à participação 
na respectiva coligada. 
 
A soma da participação do Grupo nos resultados de uma coligada é apresentada na demonstração do 
resultado, fora do lucro operacional, representando o resultado após os impostos e participações de não 
controladores nas controladas das coligadas. 

 
As demonstrações financeiras das coligadas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que o 
do Grupo. Quando necessário, são feitos ajustes para que as políticas contábeis fiquem alinhadas com as 
do Grupo. Independentemente disso, a defasagem máxima entre as datas de encerramento das 
demonstrações da coligada e do Grupo não será superior a dois meses.  
 
Após a aplicação do método da equivalência patrimonial, o Grupo determina se é necessário reconhecer 

perda adicional do valor recuperável sobre o investimento do Grupo em suas coligadas. O Grupo 
determina, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há ev idênci a objetiva de que o 
investimento nas coligadas sofreu perda por redução ao valor recuperável. Se assim for, o Grupo calcula 
o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável das 
coligadas e o valor contábil e reconhece a perda na rubrica “Resultado de equivalência patrimonial”, na 
demonstração do resultado. 
 

Ao perder influência significativa sobre a coligada, o Grupo mensura e reconhece qualquer investimento 
retido ao valor justo. Eventual diferença entre o valor contábil da coligada, no momento da perda de 
influência significativa, e o valor justo do investimento retido e dos resultados da alienação serão 
reconhecidos no resultado. 
 
Ágio 
 

O ágio (goodwill) resulta da aquisição de participação em coligadas e representa o excesso da 
contraprestação transferida se comparada à participação no valor justo líquido dos ativos e passivos 
identificáveis da investida. Caso o total da contraprestação transferida seja menor do que a participação 
no valor justo dos ativos líquidos da coligada adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a diferença é 
reconhecida diretamente na demonstração do resultado. 
 

O Grupo detém participação nas seguintes coligadas: 

  % pa rt icipa çã o 

Nom e  Principal atividade 30/09/2016 31/12/2015 30/09/2015 

COMIPA - Cia. De Mineração Pirocloro de 
A raxá 

Min eração de nióbio 5 0,9 9  5 0,9 9  5 0,9 9  

IA S - In dústria de Aviação e Serviços Mecânica aeroespacial 1 5  1 5  - 
Helibrás - Helicópteros do Brasil A eroespacial 6  6  - 
BMI - Ba n co Mercantil de Investimentos Ba n co de investimentos 5 8 ,5 9  - - 
V odafone Brasil – Datora Mobile Telecomunicações móvel 4 5  3 6 ,4 2   

 

 
2.4 Classificação corrente versus não corrente 

 
O Grupo apresenta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na classificação circulante / não 
circulante.  
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Um ativo é classificado no circulante quando: 
 

 Se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal; 

 For mantido principalmente para negociação; 

 Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou 

 Caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quanto a sua troca, ou seja, utilizado para 

liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. 
 
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes.  
 
Um passivo é classificado no circulante quando: 
 

 Se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal; 

 For mantido principalmente para negociação; 

 Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou 

 Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o 

período de divulgação. 
 
O Grupo classifica todos os demais passivos no não circulante.  
 

2.5 Reapresentação das cifras com parativas 

 
Foram identificados ajustes de períodos anteriores para o resultado do período de três e nove meses 
findos em 30 de setembro de 2015, relacionados à retificação de erros:  
 

(a) Reconhecimento da PROMINAS como empresa controlada (30/09/2015: coligada), tendo em v ista (i) a 
participação do Grupo no seu capital votante e (ii) seu direito de indicação para o presidente do 
Conselho de Administração, ambos adquiridos em período anterior ao exercício de 2014.  

 
(b) Reclassificação das despesas consideradas como “Gastos com Desenvolvimento e Convênios”, para 

“Gastos com Convênios”. As despesas que não são convênios foram re classificadas para Publicidade, 
patrocínios e promoções em “Gerais e Administrativas”  no montante de R$5.560 e outras despesas, que 
não convênio e patrocínio, foram reclassificadas para “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” 
no montante de R$2.645. 

 
(c) Em 2015, a Companhia concluiu medidas que proporcionaram a reversão da provisão para redução ao 

valor recuperável (impairment) (R$87.265 em 30 de setembro de 2015) mediante a avaliação dos bens, 
constatando e assegurando valores superiores aos valores contábeis. Posteriormente, foi efetuada a 
transferência da Cidade Administrativa e do Prédio de Serv iços, para o Acionista Controlador, o Estado 
de Minas Gerais em contrapartida à redução do capital. Foi acordada a cessão onerosa dos imóveis de 
valor mais relevante, que integram o Centro Cultural Presidente Itamar Franco - Sala Minas Gerais, 

Rádio Inconfidência e TV Minas, de propriedade da CODEMIG, mantendo um a pequena quantidade de 
bens do ativo imobilizado, de menor valor, em comodato, também, comprovadamente em valores 
superiores ao valor contábil. 

 
(d) No curso do exercício de 2016, fora identificado um erro na apuração da depreciação dos imobilizados 

da controlada PROMINAS referente à exercícios anteriores em R$1.936. 
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A reapresentação apresentou os seguintes impactos: 
 

 
 Controladora 

   

Nove meses findos em 30/09/2015 
  

 

Três meses findos em 30/09/2015 

   

Original 
  

Ajuste 
  

 

Reapresentado 
  

 

Original 
  

Ajuste 
  

 

Reapresentado 

Demonstração do resultado                      

Despesas admi nistrativas (b) (c)  (208.897 )  81 .7 04  (1 27 .1 93)  (7 5.067 )  29.87 2  (45.1 95) 
Gastos com convênios (b) (30.1 7 0)  8.204  (21 .967 )  (24.031 )  3.548  (20.483) 

Resul tado de equivalência patrimonial (a) (2.461 )  (94)  (2.555)  7 01   (94)  607  
Outr as receitas (despesas) operacionais, líquidas  (b) 1 67 .1 91   (2.647 )  1 64.544  1 52.57 5  (953)  1 51 .622 

             

Lucr o l íquido do período  433.7 7 9  87 .1 66  520.945  228.646  32.37 3  261 .01 9 
             
  Consolidado 

   

Nove meses findos em 30/09/2015 
  

 

Três meses findos em 30/09/2015 

   
Original 

  
Ajuste 

  
 

Reapresentado 
  

 
Original 

  
Ajuste 

  
 

Reapresentado 

Demonstração do resultado                      

Recei ta líquida (a) 530.7 98  7 .253  538.051   1 7 6.07 8  3.51 1   1 7 9.589 
Custo dos pr odutos e imóveis vendidos e serviços    (2.834)  (2.834)    (829)  (829) 

Despesas admi nistrativas 
(a) (b) 

(c) (d) 
(208.897 )  7 1 .346  (1 37 .551 )  (7 5.067 )  26.541   (48.526) 

Gastos com convênios (b) (30.1 7 0)  8.204  (21 .966)  (24.031 )  3.548  (20.483) 

Resul tado de equivalência patrimonial (a) (3.828)  4.546  7 1 8  81   260  341  
Outr as receitas (despesas) operacionais, líquidas  (a) (b) 1 67 .1 91   (2.649)  1 64.542  1 52.57 5  (955)  1 51 .620 

Recei tas f inanceiras  (a) 49.31 2  81 4  50.1 26  23.693  268  23.961  

Despesas f inanceiras  (a) (7 0.627 )  (1 2)  (7 0.639)  (24.683)  (6)  (24.689) 
             

Lucr o l íquido do período  433.7 7 9  86.668  520.447   228.646  32.339  260.985 
             

Demonstr ação dos f luxos de caixa             

Lucr o antes do i mposto de renda  433.7 7 8  86.669  520.447        

Cai x a líquido gerado das atividades operacionais (a) 51 8.920  498  51 9.41 8       

Cai x a líquido aplicado nas atividades de investimento (a) (1 48.542)  (261 )  (1 48.803)       

Cai x a líquido aplicado nas atividades de financiamento (a) (85.095)  (1 .21 5)  (86.31 0)       
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2.6 Estim ativas e julgamentos contábeis críticos 
 
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo requer que a 
administração faça julgamentos e estimativas, e adote premissas que afetam os valores apresentados de 

receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data base das 
demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar  a 
resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em 
períodos futuros. 
 
As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes 

fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de causar um 
ajuste também significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, 
envolvem as seguintes contas contábeis: provisão para perdas prováveis de contas a receber, expectativa 
de realização de impostos a recuperar, imóveis a comercializar, investimentos e ativo imobilizado, 
avaliação da necessidade de provisões para riscos, estimativa da reserva atuarial, entre outros.   
 

2.7 Julgam entos críticos na aplicação das políticas contábeis 

 
(a) Reversão do im pairment do im obilizado 

 
A reversão da provisão para redução ao valor recuperável (impairment) efetivada no exercício anterior 
demandou uma análise criteriosa do valor recuperável dos itens que compõe o ativo imobilizado da 
Companhia (Nota 11), com base no critério do valor em uso, mediante a avaliação dos bens que a 
compunham, constatando e assegurando valores superiores ao valor  contábil resultando, finalmente, na 

cessão onerosa dos imóveis de valor mais relevante e na transferência para o acionista controlador, o 
Estado de MG, da Cidade Administrativa de Minas Gerais e do Prédio de Serv iços, em contrapartida à 
redução do capital. 
 

(b) Classificação contábil de investimentos 
 
(i) CODEPAR: A Companhia de Desenvolvimento do Gás de Minas Gerais – CODEGÁS, cuja constituição 

encontra-se autorizada pela Lei Estadual nº 19.965/2011, sediada em Belo Horizonte, com objeto social 
promover o desenvolvimento econômico do setor industrial e de serviços especializados, além do 
desenvolvimento do setor de gás natural, seus produtos e derivados no Estado de Minas Gerais e no país, 
foi sucedida em 2015 pela CODEMIG Participações S.A. (“CODEPAR”), cuja operação se v iu iniciada a 
partir da aquisição de participações minoritárias em diversas empresas investidas. Ressaltamos a 
manutenção da sua condição anterior como controlada, subsidiária integral da CODEMIG.  

 
(ii) CODEÁGUAS: A CODEÁGUAS Águas Minerais é uma sociedade limitada criada em 28 de fevereiro de 

2016 para a extração e comercialização de águas minerais das fontes presentes nos municípios mineiros 
de Araxá, Cambuquira, Caxambú e Lambari. A Sociedade possui a seguinte composição societária: 99% 
CODEMIG e 1% CODEPAR. Teve sua operação iniciada em 1º de maio de 2016 em continuidade à 
operação da Águas Minerais de Minas Gerais – AGMM, subsidiária integral da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais – COPASA e antiga arrendatária das fontes de águas minerais.  

 
(iii) PROMINAS: O investimento na Companhia Mineira de Promoções – PROMINAS passou a ser tratado 

como controlada em 2015, por entendimento da administração de que a CODEMIG possui maioria de 
ações ordinárias correspondente à 90,59%, e possui o direito de indicação do presidente do Conselho de 
Administração. 
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(c) T axas de vida útil do ativo imobilizado 
 
A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear de acordo com a v ida útil dos bens. A 
v ida útil é baseada em laudos de empresas contratadas e engenheiros da Companhia, que são revisados 

regularmente. A Administração acredita que a v ida útil esteja corretamente avaliada e apresentada nas 
demonstrações financeiras. 
 
 

3 Gerenciamento de riscos e instrumentos financeiros 
 

O Grupo participa de operações envolvendo ativos e passivos financeiros com o objetivo de gerir os 
recursos financeiros disponíveis gerados pelas operações. Os riscos associados a estes instrumentos são 
gerenciados por meio de estratégias conservadoras, v isando liquidez, rentabilidade e segurança. A 
avaliação destes ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado é efetuada por meio de 
informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a interpretação dos dados 
de mercado e métodos de avaliação requerem considerável julgamento e estimativas para se calcular o 
valor de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas podem divergir se 

utilizadas hipóteses e metodologias diferentes. 
 
O Grupo não aplica em derivativos, ou em quaisquer outros ativos de risco. Os valores de mercado dos 
ativos e passivos financeiros equivalem aos valores contábeis dos mesmos.  
 
Os ativos financeiros do Grupo mensurados a valor justo resume m-se às aplicações financeiras que estão 
dentro do nív el 1  da hierarquia do valor justo e os investimentos em empresas sem qualquer tipo de 

influência significativa ou controle (BDMG), cujos detalhes se encontram na Nota 1 0. 
 
Conforme descrito abaixo, o Grupo está exposto a diversos riscos financeiros inerentes à natureza de 
suas operações: risco de liquidez, risco de crédito (concentração) e mercado (risco de fluxo de caixa ou 
valor justo associado com a taxa de juros).  
 

(a) Risco de liquidez  

 
O risco de liquidez consiste na eventualidade do Grupo não dispor de recursos suficientes para cumprir 
com seus compromissos em função de diferença dos prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.  
 
O controle da liquidez e do fluxo de caixa do Grupo é monitorado diariamente pela área financeira, de 
modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária, 

sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, não gerando riscos de 
liquidez para o Grupo. 

 
(b) Risco de crédito - concentração 

 
O risco de crédito está associado primariamente à operação da SCP em conjunto com a CBMM. A grande 
maioria dos recursos do Grupo são oriundos dessa operação e repassados pela CBMM, fato que gera um 

risco de concentração. Não há nenhum histórico significativo de perdas registradas em contas a receber 
desde a constituição do Grupo. Os acordos firmados com a CBMM vêm sendo honrados 
tempestivamente. 
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(c) Risco de m ercado - risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros 
 

O risco de taxa de juros do Grupo decorre de empréstimos de longo prazo. Empréstimos e 
financiamentos às taxas variáveis expõem o Grupo ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa e 

empréstimos e financiamentos às taxas fixas expõem o Grupo ao risco de valor justo associado à taxa de 
juros. O Grupo gerencia o risco de mercado com o objetivo de garantir que ela e sua controlada estejam 
expostas somente a níveis mínimos de risco dentro do contexto de suas operações.  
 

3.1  Gestão de capital 
 

A política da administração é manter uma sólida base de capital v isando manter o seu desenvolvimento 
futuro pautado pelas diretrizes do seu estatuto social. A Administração monitora a relação dívida 
patrimônio. 
 Con troladora  Con solidado 

  
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

    
 

    
 

Total dos empréstimos (Nota 14) 47 6.218  5 61.953  47 6.245  5 61.953 
Men os: caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) (488.607)  (7 78.815)  (495.181)  (7 81.937) 

        

Sa ldo líquido (i) (12.389)  (216.862)  (18.936)  (219.984) 
        

Total do patrimônio líquido (Nota 19) 1 .336.916  1 .246.694  1 .335.149  1 .248.393 
        

Total do capital (Nota 19) 8 04.486  7 94.158  8 04.486  7 94.158 

 
(i) A Companhia em 30 de setembro de 2016 e 31  de dezembro de 2015, apresentou saldo líquido de 

caixa, sendo assim não há dív ida líquida nas referidas datas. 
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4 Instrumentos financeiros 
 
Classificação por categoria de ativos e passivos financeiros  ao valor de custo: 
 

 Con troladora  Con solidado 

  
30/09/2016 

  
 

31/12/2015  

 
30/09/2016 

  
 

31/12/2015 

A tivos   
 

   
 

Em préstimos e recebíveis       
 

Ca ixa e equivalentes de caixa, exceto aplicações 
financeiras 

8 .803  7 .195  1 0.593  7 .539 

Con tas a receber 8 0.271  5 8.115  7 7 .546  5 9.696 
Div idendos a receber -  3 .226  -  3 .226 
Tr ibutos a recuperar 2 4.639  2 5.902  2 5.430  2 6.523 
Depósitos judiciais 2 8.032  27 .855  2 8.051  27 .910 
Mú tuo 2 .488  -  -  - 
Ou tros ativos  6 08  6 26  1 .094  1 .298 

  
1 44.841 

  
1 22.919 

  
1 42.714 

  
1 26.192 

V alor justo por meio do resultado        

A plicações financeiras e fundos de investimentos 47 9.804  7 71.620  4 84.588  7 7 4.398 

  
47 9.804 

  
7 71.620 

  
4 84.588 

  
7 7 4.398 

Disponível para venda        

BDMG 17 5.960  1 93.952  17 5.960  1 93.952 
FIDC 1 0.862  -  1 0.862  - 
V odafone Brasil -  -  -  3 6.855 

  
1 86.822 

  
1 93.952 

  
1 86.822 

  
2 30.807 

        
Total de ativos financeiros 8 11.467  1 .088.491  8 14.124  1 .131.397 

        
Pa ssivos        

Cu sto amortizado        

Con tas a pagar 177.026  2 68.305  177.767  2 68.807 
Em préstimos e financiamentos 47 6.218  5 61.953  47 6.245  5 61.953 
A diantamentos e cauções recebidas 4 9.539  4 9.539  55.076  5 2.799 
Sa lários e encargos sociais 8 .534  6 .544  9 .680  7 .199 
Div idendos a pagar 1 9.329  1 6.267  1 9.329  1 6.267 
Tr ibutos a recolher 2 .437  3 .163  2 .737  3 .762 
Ou tros passivos 1 94  1 96  1 93  4 91 

  
7 33.277 

  
9 05.967 

  
7 41.027 

  
9 11.278 

        

Total de passivos financeiros 7 33.277  9 05.967  7 41.027  9 11.278 
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5 Caixa e equivalentes de caixa 
 Con troladora  Con solidado 

  
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

        
Ca ixa e bancos conta movimento  8 .803  7 .195  1 0.593  7 .539 
Fu ndos de investimentos  5 8.091  116.546  5 8.143  117.735 
Certificados de depósitos bancários – CDB 4 21.713  6 55.074  4 26.445  6 56.663 

  
4 88.607 

  
7 7 8.815 

  
4 95.181 

  
7 81.937 

 
As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor justo e são lastreadas em Certificado de 
Depósitos Bancários - CDBs e operações de títulos, todos remunerados diariamente com a rentabilidade 
média de 102,25% do CDI - Certificados de Depósitos Interbancários em 30 de setembro de 2016 
(101,44% em 31  de dezembro de 2015). 
 

 
6 Contas a receber 

 
 Con troladora  Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

        
A rrendamentos 1 6.081  1 4.040  1 8.276  1 4.040 
Sociedade em Conta de Participação:    

 
   

  CBMM - Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração 6 8.852  5 2.159  6 8.852  5 2.159 
Con tas a receber por venda de imóveis 1 .195  2 .343  1 .195  2 .343 
Demais contas a receber de controladas 4 .554  -  -  1 .906 

  
9 0.682 

  
6 8.542  

 
8 8 .323 

  
7 0.448 

 
(-) Prov isão para perda de créditos de liquidação duvidosa 

 
(10.411) 

  
(10.427)  

 
(10.777) 

  
(10.752) 

 

 
8 0.271  

 
5 8.115  

 
7 7 .546  

 
5 9.696 

 
A composição destes saldos por vencimento é como segue: 
 

 Con troladora  Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

        
A  v encer 8 0.271  5 8.115  7 7 .546  5 9.696 
V encidos:    

 
   

   Há  mais de 60 dias  1 0.411  1 0.427  1 0.777  1 0.752 

 

 
9 0.682 

  
6 8.542  

 
8 8 .323 

  
7 0.448 
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A administração analisou individualmente a situação dos seus recebíveis e constitui provisão para 
perdas prováveis com base em seu julgamento. A movimentação da provis ão para perdas de contas a 
receber está apresentada a seguir: 

 Con troladora  Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

 
Sa ldo inicial 

 
(10.427) 

  
(10.454)  

 
(10.752) 

  
(10.984) 

    Con stituição -  -  (41)  - 
    Rev ersão 1 6  27   1 6  2 32 
 
Sa ldo final 

 
(10.411) 

  
(10.427)  

 
(10.777) 

  
(10.752) 

 
 

7 Im postos e contribuições a recuperar 
 Con troladora  Con solidado 

  
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

        
Im posto de r en da  2 3.906  2 5.175  2 4.470  2 5.673 
Con tr ibu içã o socia l  7 27  7 27  8 29  8 20 
Ou tr os im postos e con tr ibu ições a  r ecu per a r  6   -  131  3 0 

  
2 4.639 

  
2 5.902  

 
2 5.430 

  
2 6.523 

        
Cir cu la n te 2 .766  13.295  3 .557  13.916 
Nã o cir cu la n te 2 1 .873  1 2.607  2 1 .873  1 2.607 

  
2 4.639 

  
2 5.902  

 
2 5.430 

  
2 6.523 

 
Representam basicamente os valores retidos sobre os resgates de aplicações financeiras realizadas pela 

Companhia em 2016 e em anos anteriores. 
 
 

8 Depósitos judiciais  
 
Representam os valores depositados em juízo, em razão da desapropriação de terrenos no entorno da 
Cidade Administrativa bem como de outros processos judiciais em andamento. O valor dos depósitos 

judiciais efetuados está demonstrado a seguir: 
 
 Con troladora  Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

        
Desa propriação de terrenos no entorno da 
Cidade Administrativa 

2 6.745  2 6.745 
 

2 6.745  2 6.745 

Ou tros depósitos 1 .287  1 .110  1 .306  1 .165 

 

 
2 8.032 

  
27 .855  

 
2 8.051 

  
27 .910 
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9 Estoque de im óveis a com ercializar 
 
Representam estoque de terrenos nas cidades de Ribeirão das Neves, Conselheiro Lafaiete e Sete Lagoas, 
no Estado de Minas Gerais, que não serão destinados para uso próprio da Companhia e, 

consequentemente estão disponíveis para venda a terceiros. A composição dos saldos por localidade está 
demonstrada a seguir: 
 Controladora e consolidado 

 

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

       
Distritos industriais 3 .236  -    
Ribeirão das Neves 27 .185  27 .185 
Conselheiro Lafaiete -     1 4.530 
Sete Lagoas                             -     1 .632 

  
30.421 

  
 

43 .347 
    

Redução ao v alor recuperável dos estoques de imóveis a comercializar (1 .354)  (6.374) 

 

 
29.067 

  
36.973 

 
10 Participações societárias 
 

A carteira de participações societárias é composta por empresas coligadas e controladas, sobre as quais a 
CODEMIG exerce influência significativa e controle, respectivamente, e por outras empresas em que não 

existe influência significativa - instrumentos financeiros disponíveis para venda. 
 

10.1 Outros ativos financeiros 
 Con troladora  Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

BDMG               
Sa ldo inicial 1 93.952  1 91.956  1 93.952  1 91.956 
Ca pitalização do JCP -  1 .996  -  1 .996 
V enda de ações (17.992)  -  (17.992)  - 

        
 17 5.960  1 93.952  17 5.960  1 93.952 

V odafone Brasil        

Sa ldo inicial -  -  3 6.855  - 
A quisição de participação -  -  15 .795  3 8.551 
Pa ssivo financeiro -  -  -  (1 .696) 
Obtenção de influência significativa -  -  (52.650)  - 

        

 -  -  -  3 6.855 

FIDC - A PL Santa Rita do Sapucaí        

A quisição de quotas 1 0.500  -  1 0.500  - 
V alorização das quotas 3 62  -  3 62  - 

        
 1 0.862  -  1 0.862  - 

        
Sa ldo de outros ativos financeiros 1 86.822  1 93.952  1 86.822  2 32.503 
Sa ldo de passivo financeiro -  -  -  (1 .696) 

        

 1 86.822  1 93.952  1 86.822  2 30.807 
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BDMG 
 
Em 31 de outubro de 2012 e 29 de novembro de 2012, a Companhia efetuou pagamentos no montante de 
R$50.000 e R$130.000, respectivamente, e adquiriu o total de 5.999.999.999 ações ordinárias de 

emissão do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG, representando 11,59% do capital total. 
O BDMG é controlado pelo Governo de Estado de Minas Gerais, e, portanto, parte relacionada da 
Companhia. 
 
Em 2013 e 2014 foram capitalizados lucros e valores de JCP – Juros sobre o capital próprio. Com estas 
capitalizações da CODEMIG no capital social do BDMG, a Companhia encerrou o exercício de 2013 com 

um total de 6.114.317.103 ações e participação de 10,74% do capital social. Em 2014 este valor alcançou o 
montante de 6.231.272.133 ações, ficando o percentual de participação em 10,81% do capital total. 
 
Conforme AGE datada de 26 de agosto de 2015, foram capitalizados lucros residuais do exercício de 
2014, no montante de R$ 1 .996, correspondente à participação da Companhia.  
 
Conforme AGE datada de 29 de dezembro de 2015, foi aprovada a destinação de créditos de juros sobre 

capital próprio aos acionistas, no valor de R$ 19.000, referente ao exercício de 2015. Assim disposto 
coube a CODEMIG, conforme proporção da participação no cap ital social do BDMG, os div idendos 
mínimos obrigatórios de R$ 2.054 deduzidos de R$ 369 referentes à IRRF.  Assim a CODEMIG tem um 
crédito de R$ 1 .685 junto ao BDMG que poderá ser recebido em espécie ou usado para aumento de 
capital, conforme decisão de futura assembleia. 
 
Em 16 de junho de 2016 a CODEMIG firmou um contrato de compra e venda de ações com a Minas 

Gerais Participações S.A. – MGI o qual formalizou a venda de 0,9% da participação no capital social do 
BDMG, por valor de livros (R$17.992) que pertenciam a CODEMIG. Sendo assim, 578.039.299 ações 
ordinárias de emissão do BDMG foram alienadas do patrimônio da CODEMIG, de modo que em 30 de 
setembro de 2016 a Companhia apresenta uma participação no BDMG de 9,24% de participação no 
capital social do referido banco. 
 
O aporte de capital no BDMG tem como objetivo (i) induzir de forma indireta o desenvolvimento 

econômico do Estado de Minas Gerais, pela alavancagem da capacidade do banco de conceder 
financiamento para empreendimentos de pequeno, médio e grand e porte no Estado de Minas Gerais e 
(ii) gerar retorno sobre o capital da Companhia pelo histórico positivo de lucro que o Banco vem 
apresentando. 
 
A Companhia não obteve controle ou influência significativa através desta operação e, portanto, não vem 

tratando este investimento como investimento em controlada ou associada, e sim, como investimento 
patrimonial ao custo, pelo fato das ações do BDMG não serem cotadas em mercado ativo, conforme 
permitido pelo CPC 38 – Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Este investimento 
foi classificado como disponível para venda por não se enquadrar nas demais categorias de ativos 
financeiros conforme previsto no CPC 38.  
 
VODAFONE BRASIL 

 
A Companhia, por meio de sua subsidiária integral CODEPAR, em novembro de 2015 subscreveu e 
integralizou 288.565 novas ações preferenciais de emissão da Datora Mobile Telecomunicações S.A. 
(“Vodafone Brasil”) mediante o pagamento de R$36.855. A participação subscrita e integralizada foi 
avaliada por especialistas em R$38.551. 
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Em 24 de junho de 2016 a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL – aprovou em seu 
Conselho Diretor a o ingresso da Codemig Participações S.A. – CODEPAR – no capital social da Datora 
Mobile Telecomunicações S.A. – Vodafone Brasil.  
 

Em Assembleia Geral realizada em 08 de agosto de 2016 a CODEPAR subscreveu 123.671 novas ações 
ordinárias e converteu as 288.565 ações preferenciais das quais já era titular em ações ordinárias da 
Vodafone Brasil. Dessa maneira, tendo em v ista sua participação em 45% do capital votante da investida, 
a partir desta data a CODEPAR obteve influência significativa na Vodafone Brasil, passando a 
contabilizar o investimento pelo método da equivalência patrimonial.  
 

Fundos de investimentos 
 

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios APL Santa Rita é classificado como um fundo de 
fomento mercantil, nos termos de Deliberação ANBIMA. É regido pelas disposições legais 
regulamentares, especialmente a Resolução CMN Nº 2.907/01 e a Instruçã o CVM nº 356/01, e 
alterações posteriores. 
 

O objetivo do Fundo é proporcionar aos seus Cotistas a valorização de suas cotas e o rendimento de 
longo prazo, por meio da aquisição de Direitos Creditórios emitidos por empresas ligadas ao Arranjo 
Produtivo Eletro Eletrônico (APL) de Santa Rita do Sapucaí, observados os limites de composição e 
diversificação da Carteira de Investimentos.  
 
O Fundo terá duração de 36 meses, contados a partir de 16 de junho de 2016, data da primeira 
integralização de cotas, sendo prorrogável mediante deliberação aprovada em Assembleia Geral de 

Cotistas. 
 

Fu ndo  A dministra dor   30/09/2016  31/12/2015  
 
Fu ndo de Investimento em Direitos Creditórios APL Santa Rita  

 
Ba n coob DTV M 

 
 

1 0.8 6 2  
 

 
- 
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10.2  Investimentos em  coligadas e controladas 
 
Natureza e extensão das participações materiais em coligadas: 
 
Con troladas (a)  
e coligadas (b)  

 
Sede  

 
Qu antidade de a ções / qu ot a s  

% participação no 
ca pit a l  socia l   

 
Na t u reza  do Inv est im ent o 

     

 
Ordiná ria s Preferencia is  T ot a l  V otante   

Con troladora           

CODEPAR (a ) Belo Horizonte  2 6 9 .000.000  -  1 00,00% 1 00,00%  V eículo de investimentos, subsidiária integral da CODEMIG. 
CODEÁGUAS (a ) Belo Horizonte  9 .9 00  -  9 9 ,00% 9 9 ,00%  Em presa limitada do ramo de bebidas e extração de água mineral. 

PROMINAS (a ) Belo Horizonte  4 2 .9 1 4 .3 7 1  -  9 0,5 9 % 9 0,5 9 %  Cr iação e controle para apoio no setor de turismo e eventos com a 
locação de instalações. 

COMIPA (b) A raxá  1 8 7 .2 7 2 .000  2 0.7 8 3 .5 2 0   5 0,9 9 % 4 8 ,2 6 %  A quisição primária de ações para exploração mineral de nióbio. 
           

Con solidado           

COMIPA (b) A raxá  1 8 7 .2 7 2 .000  2 0.7 8 3 .5 2 0   5 0,9 9 % 4 8 ,2 6 %  A quisição primária de ações para exploração mineral de nióbio. 
IA S (b) Sã o José da Lapa  1 .7 6 4 .7 06  -  1 5 ,00% 1 5 ,00%  A quisição primária de ações para apoio do setor aeroespacial. 
Helibrás (b) Ita jubá  3 2 .7 8 0.5 6 3  -  6 ,09 % 1 1 ,6 8 %  A quisição primária de ações para apoio do setor aeroespacial. 

V odafone Brasil (b) Belo Horizonte  4 1 2 .2 3 6  -  
4 5 ,00% 4 5 ,00% 

 
 

A quisição primária de ações para apoio do setor de 
telecomunicações móvel. 

BMI (b) Belo Horizonte  2 2 1 .1 8 0.4 2 4  2 2 3 .9 6 7 .1 7 6   5 8 ,5 9 % 4 7 ,6 6 %  
A quisição primária de ações de banco de investimentos sediado 
em  Minas Gerais para apoiar médias empresas no acesso ao 
m ercado de capitais e a operações estruturadas. 

 
Embora participe com 58,59% do capital social do BMI e 50,99% do capital social da COMIPA, a CODEMIG não possui mais da metad e do seu capital 
votante e não governa as políticas operacionais destes investimentos, de forma que não detém o seu controle.  
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Composição dos saldos dos investimentos: 
 

        Con troladora 
           
        30/09/2016  31/12/2015 
           

Investimentos  

V alor 
patrimonial do 

investimento 

 
V alor da mais 

v alia 

 
Á gio 

(goodwill) 

 

T otal  T otal 

 
CODEPAR  2 80.921 

 
- 

 
- 

 
2 80.921  1 07.098 

CODEÁGUAS  4 92  -  -  4 92  - 
PROMINAS  11 .866  -  -  11 .866  1 6.359 
COMIPA  8 33  -  -  8 33  2 68 

 
Ou tros investimentos  1 .271 

 
- 

 
- 

 
1 .271  

1 .294 

  

 
2 95.383 

 
- 

 
- 

 
2 95.383  1 25.019 

           

 
        Con solidado 
           
        30/09/2016  31/12/2015 
           

Investimentos  

V alor 
pa trimonial do 

investimento 

 
V alor da 

m ais valia 

 
Á gio 

(goodwill) 

 

T otal  T otal 

           
COMIPA  8 33  -  -  8 33  2 68 
IA S (i) (ii)  6 .572  1 9.209  1 .392  27 .173  27 .000 
Helibrás(i)  13.726  2 3.838  13.717  51 .281  4 2.500 
BMI (i) (iii)  150.317  -  -  150.317  - 
V odafone Brasil (i) (ii)  15 .133  1 6.044  2 1 .155  5 2.332  - 

Ou tros investimentos  

 
1 .277 

 
- 

 
- 

 
1 .277  

1 .300 

  

 
1 87.858 

 
5 9.091 

 
3 6.264 

 
2 83.213  7 1 .068 

 
(i) Empresas coligadas à CODEPAR. 
(ii) Foram utilizadas como base de cálculo da equivalência da IAS e da Vodafone Brasil, as 

informações financeiras de 31  de agosto de 2016. 
(iii) Foram utilizadas como base de cálculo da equivalência do BMI, as informações financeiras de 31 

de julho de 2016. 
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Movimentação dos investimentos em coligadas durante o semestre findo em 30 de setembro de 2016: 
 

              Controladora 

               
 

 
Controladas (a)  

e coligadas (b) 

 

 

 
Saldo em 

01/01/2016 

  

 
Aquisição de 

participação 

  

Resultado de 
equivalência 

patrimonial 

  

Ajuste pós 
aquisição no 

valor justo 

 Ajuste de avaliação 

patrimonial 
reflexo de 

coligadas 

  

Distribuição / 
desconstituição 

de dividendos 

  

 
Saldo em 

30/09/2016 

               
CODEPAR (a) 1 07 .098  1 64.999  262  -  8.562  -  280.921  
CODEÁGU AS (a) -  1 .41 1   (91 9)  -  -  -  492 

PROMIN AS (a) 1 6.359  -  (4.493)  -  -  -  1 1 .866 
COMIPA (b) 268  -  1 1 2  -  -  453  833 

               
Outr os investimentos  1 .294  43  (66)  -  -  -  1 .27 1  

               
  1 25.01 9  1 66.453  (5.1 04)  -  8.562  453  295.383 

               

 
              Consolidado 

               
 

 

 
Coligadas 

 

 

 

Saldo em 
01/01/2016 

  

 

Aquisição de 
participação 

  

Resultado de 

equivalência 
patrimonial 

  

Ajuste pós 

aquisição no 
valor justo 

 Ajuste de avaliação 

patrimonial 

reflexo de 
coligadas 

  

Distribuição / 

desconstituição 
de dividendos 

  

 

Saldo em 
30/09/2016 

               
COMIPA  268  -  1 1 2  -  -  453  833 
IAS (i ) (i i )  27 .000  -  664  -  -  (491 )  27 .1 7 3 

Hel i brás(i )  42.500  -  3.1 52  (2.966)  8.595  -  51 .281  

BMI (i ) (i i i)  -  1 47 .289  3.061   -  (33)  -  1 50.31 7  
Vodafone Br asil (i) (i i)  -  52.650  (205)  (1 1 3)  -  -  52.332 

               
Outr os investimentos  1 .300  43  (1 44)  -  -  7 8  1 .27 7  

               
  71.068  199.982  6.640  (3.079)  8.562  40  283.213 
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Informações financeiras da carteira de investimentos em coligadas e controladas: 
 

(a) Inform ações patrim oniais 
 
 
Investidas 

 A tivo 
circulante 

 A tivo não 
circulante 

 Pa ssivo 
circulante 

 Pa ssivo não 
circulante 

 Pa trimônio 
líquido 

  
Receita bruta 

 Lu cros e 
prejuízos 

               

Con troladas               

CODEPAR  5 .103  2 81.103  5 .152  133  2 80.921  -  2 62 
CODEÁGUAS  2 .050  -  1 .536  2 2  4 92  1 .011  (919) 
PROMINAS  3 .870  17 .313  7 .310  7 7 4  13.099  8 .406  (4 .960) 

               
Coligadas               
COMIPA  1 0.172  5 8  8 .573  2 3  1 .634  4 9.952  1 .108 
IA S (i) (ii)  4 5.875  1 8.066  1 8.000  2 .131  4 3.810  6 .486  (3 .695) 
Helibrás(i)  7 7 0.149  2 81.159  3 22.542  5 03.362  2 25.404  4 09.638  51 .767 
BMI (i) (iii)  4 6.315  2 26.622  4 .264  1 0.701  2 57.972  1 6.835  5 .297 
V odafone Brasil (i) (ii)  1 2.104  3 4.357  1 2.776  55   3 3.630  13.239  (10.069) 

 
(i) Empresas coligadas à CODEPAR. 
(ii) Foram utilizadas como base de cálculo da equivalência da IAS e da Vodafone Brasil, as informações financeiras de 31 de agosto de 2016.  

(iii) Foram utilizadas como base de cálculo da equivalência do BMI, as informações financeiras de 31 de julho de 2016.  
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(b)         Inform ações de resultado do período sob análise 
 
  Nov e meses findos em 30/09/2016 
       
 
 
Investidas 

 
 

Lu cros e 
prejuízos 

 Ou tros 
resultados 

a brangentes 

 Resultado 
a brangente 

t otal 
       

Con troladas       
CODEPAR  2 62  8 .562  8 .824 
CODEÁGUAS  (919)  -  (919) 
PROMINAS  (4 .960)  -  (4 .960) 
Coligadas       
COMIPA  1 .108  -  1 .108 
IA S (i) (ii)  (3 .695)  -  (3 .695) 
Helibrás(i)  51 .767  1 41.133  6 0.362 
BMI (i) (iii)  5 .297  (56)  5 .241 
V odafone Brasil (i) (ii)  (10.069)  -  (10.069) 
 

(i) Empresas coligadas à CODEPAR. 
(ii) Foram utilizadas como base de cálculo da equivalência da IAS e da Vodafone Brasil, as informações financeiras de 

31  de agosto de 2016. 
(iii) Foram utilizadas como base de cálculo da equivalência do BMI, as informações financeiras de 31 de julho de 2016.  

 
11 Im obilizado 

 
(a) Com posição do saldo 

 
 Con troladora 

   
 

30/09/2016 
  

 
31/12/2015 

   
Cu sto 

  Depreciação 
A cumulada 

  
Impairment 

  Sa ldo  
l íquido 

  
 

Sa ldo  
l íquido 

            
Terrenos   2 57.414  -  (2 .273)  2 55.141  2 56.415 
Pr édios e benfeitorias    5 66.864  (115.757)  (1 .456)  4 49.651  1 95.235 
Equ ipamentos operacionais   6 6.835  (32.269)  -  3 4.566  6 .774 
Im obilizado em andamento   158.705  -  (8 0)  158.625  4 28.774 
Ou tros imobilizados   1 6.316  -  -  1 6.316  1 6.315 

   
1 .066.134 

 
(148.026) 

 
(3 .809) 

 
9 14.299 

  
9 03.513 

 
 
 Con solidado 

  
30/09/2016 

  
 

31/12/2015 

 

Cu sto 
  

 
Depreciação 
A cumulada 

  
Impairment 

  Sa ldo  
l íquido 

  Sa ldo  
l íquido 

          
Terrenos 2 69.970  -  (2 .273)  2 67.697  2 68.971 
Pr édios e benfeitorias  5 88.090  (132.569)  (1 .456)  4 54.065  2 00.288 
Equ ipamentos operacionais 6 6.835  (32.269)  -  3 4.566  6 .774 
Im obilizado em andamento 158.706  -  (8 0)  158.626  4 28.775 
Ou tros imobilizados 1 9.966  (3 .334)  -  1 6.632  1 6.760 

  
1 .103.567 

 
(168.172) 

 
(3 .809) 

 
9 31.586 

 
9 21.568 
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(b) Movim entação do im obilizado 
 
 

 Con troladora 

   
 

31/12/2015 
  

 
A dições 

  
 

Ba ixas 
  

 
T ransferências 

  
 

30/09/2016 
Cu sto 

          

Terrenos 
 

2 58.971  -  (1 .452)  (105)  2 57.414 
Pr édios e benfeitorias  

 
3 07.981  -  (2 .047)  2 60.930  5 66.864 

Equ ipamentos operacionais 
 

3 6.317  6 37  (161)  3 0.042  6 6.835 
Im obilizado em andamento 

 
4 28.989  2 0.683  (135)  (290.832)  158.705 

Ou tros imobilizados 
 

1 6.315  3 6  -  (35)  1 6.316 
 

  
         

 1 .048.573  2 1 .356  (3 .795)  -  1 .066.134 

Depreciação            

Pr édios e benfeitorias  
 

(110.270)  (6 .714)  1 .227  -  (115.757) 
Equ ipamentos operacionais 

 
(29.543)  (2 .838)  112  -  (32.269) 

 
  

         
 (139.813)  (9 .552)  1 .339  -  (148.026) 

            

Im pairment   (5 .247)  -  1 .438  -  (3 .809) 
 

  
         

Im obilizado líquido  9 03.513  11 .804  (1 .018)  -  9 14.299 

 
  Con solidado 

   
 

31/12/2015 
  

 
A dições 

  
 

Ba ixas 
  

 
T ransferências 

  
 

30/09/2016 
Cu sto 

          

Terrenos 
 

27 1.527  -  (1 .452)  (105)  2 69.970 
Pr édios e benfeitorias  

 
3 29.207  -  (2 .047)  2 60.930  5 88.090 

Equ ipamentos operacionais 
 

3 6.317  6 37  (161)  3 0.042  6 6.835 
Im obilizado em andamento 

 
4 28.990  2 0.683  (135)  (290.832)  158.706 

Ou tros imobilizados 
 

1 9.884  158  (41)  (35)  1 9.966 
 

  
         

 1 .085.925  2 1 .478  (3 .836)  -  1 .103.567 

Depreciação            

Pr édios e benfeitorias  
 

(126.443)  (7 .353)  1 .227  -  (132.569) 
Equ ipamentos operacionais 

 
(29.543)  (2 .838)  112  -  (32.269) 

Ou tros imobilizados  (3 .124)  (233)  2 3  -  (3 .334) 
 

  
         

 (159.110)  (10.424)  1 .362  -  (168.172) 
            

Im pairment   (5 .247)  -  1 .438  -  (3 .809) 
 

  
         

Im obilizado líquido  9 21.568  11 .054  (1 .036)  -  9 31.586 
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12 T ransações com partes relacionadas 
 

(a) Saldos patrim oniais e transações com partes relacionadas 
 

    ATIVO   PASSIVO   RECEITA   DESPESA 

    
30/09/1

6 
31/12/1

5   
30/09/1

6 
31/12/1

5   
30/09/1

6 
30/09/1

5   
30/09/1

6 
30/09/1

5 

Controladas                         

CODEPAR              
Circulante              
Despesas compartilhadas   3.552 -  - -  - -  - - 

Não circulante              
AFAC   - 1 0.000  - -  - -  - - 

CODEÁGU AS              
Não circulante              
AFAC   1 .402 -  - -  - -  - - 

PROMIN AS              
Circulante              

Contas a r eceber / r eceita   - -  - -  200 1 7 5  - - 
Não circulante              

Mútuo / jur os ativos   2.488 -  - -  1 29 -  - - 

Coligadas              

COMIPA              
Circulante              
Di v idendos a r eceber   - 1 .541   - -  - -  - - 

Outros              
CBMM              

Circulante              
Contas a r eceber / r eceita   68.852 52.1 59  - -  596.1 84 7 49.1 55  - - 
Contas a pagar / IR   - -  1 68.989 265.31 9  (200.022) (246.955)  - - 

Não circulante              

Adi antamento de recebíveis   - -  49.539 49.539  - -  - - 
MGI              

Circulante              
Contas a r eceber   1 7 .992 -  - -  - -  - - 

Não circulante             
Outr os ativos financeiros   (1 7 .992) -  - -  - -  - - 

 
 

(b) Concessão de direito de uso de im óveis a partes relacionadas 
 
O Grupo possui diversos imóveis cedidos em comodato ou arrendados por valores inferiores ao preço de 
mercado, a partes relacionadas. Esses imóveis são localizados em diversos municípios do Estado de 
Minas Gerais. Quando existe o interesse por parte da administração na alienação do imóvel, o contrato 
pode ser rescindido sem nenhum ônus para quaisquer das partes, d esde que cumpridas as formalidades 
contratuais. 
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(c) Rem uneração da adm inistração 
 
As despesas com remuneração e encargos dos principais executivos e administradores da Companhia 
durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2016 totalizaram R$3.152 (R$ 2.778 para 

período de nove meses findo em 30 de setembro de 2015). 
 
 

13 Contas a pagar 
 
A composição destas contas a pagar está demonstrada a seguir : 

 
 

 Con troladora  Con solidado 

  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

 
        

   

IRPJ / CSLL– SCP (i)  1 68.989  2 65.319  1 68.989  2 65.319 
For necedores nacionais  8 .037  2 .986  8 .778  3 .488 

         

  177.026  2 68.305  177.767  2 68.807 

 
(i) A Companhia através de sua participação na SCP em conjunto com a CBMM recebe mensalmente os 

recursos oriundos da atividade da SCP. Os impostos e demais passivos em aberto da SCP na data de 
encerramento do balanço são reconhecidos pela Companhia como contas a pagar – SCP, uma vez que 

serão devolvidos à mesma quando da quitação dos débitos.  
 

 
14 Em préstimos e financiamentos 

 
Os saldos dos empréstimos e financiamentos estão assim demonstrados: 

 
 Con troladora  Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

 
Debêntures 

 
47 9.430 

  
5 65.740 

  
47 9.430 

  
5 65.740 

Ju ros 3 .538  4 .178  3 .538  4 .178 
Cu stos da transação (6 .750)  (7 .965)  (6 .750)  (7 .965) 
Ou tros -  -  27   - 

 

 
47 6.218 

  
5 61.953 

  
47 6.245 

  
5 61.953 

        
Circulante 116.998  117.638  117.025  117.638 
Nã o circulante 3 59.220  4 44.315  3 59.220  4 44.315 

 

 
47 6.218 

  
5 61.953 

  
47 6.245 

  
5 61.953 

 
Conforme aprovado em assembleia geral extraordinária, realizada no dia 06 de novembro de 2012, a 

Companhia aprovou uma emissão privada, em série única, de 70.000 (setenta mil) debêntures simples, 
não conversíveis em ações de emissão da Companhia, com valor nominal de R$10 cada, perfazendo um 
valor total de R$700.000. 
 
A emissão foi realizada nos termos da Instrução CVM – 47 6, permitindo a participação de somente 
investidores qualificados. 
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As debêntures são garantidas pelos recebíveis da Companhia junto à CBMM, realizados através de sua 
SCP. 
 
As debêntures serão remuneradas por taxa equivalente ao CDI + 2,25% a.a. Os juros remuneratórios são 

pagos mensalmente. 
 
As debêntures foram emitidas em 14 de novembro de 2012, com dois anos de carência do principal, e 
possuem vencimento final em 14 de novembro de 2020, com a primeira amortização paga em 14 de 
novembro de 2014. A escala de pagamentos futuros é apresentada a seguir:  
 

 Con troladora  Con solidado 

  
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

          

2 016 31 .903  117.638  31 .930  117.638 
2 017 113.460  113.460  113.460  113.460 
2 018 113.460  113.460  113.460  113.460 
2 019 113.460  113.460  113.460  113.460 
2 020 em diante 1 03.935  1 03.935  1 03.935  1 03.935 

  
47 6.218 

  
5 61.953 

  
47 6.245 

  
5 61.953 

 
A Companhia está sujeita a determinadas cláusulas restritivas existentes na escritura de emissão das 
debêntures, com base em determinados indicadores financeiros os quais devem ser apurados em bases 
semestrais. As cláusulas restritivas foram atendidas pela Companhia. 
 

 
15  T ributos a recolher 

  Con troladora  Con solidado 

  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

         
   

PIS e COFINS  7 88  1 .036  9 03  1 .175 
Im posto sobre mercadorias e serviços  8 42  5 83  97 5  5 84 
Im postos e contribuições retidas de terceiros  3 96  5 88  4 14  6 04 
Im postos e contribuições retidas sobre salários  4 06  9 56  4 40  9 89 
IPTU  5   -  5   - 
IRPJ e CSLL  -  -  -  4 10 

  

 
2 .437 

  
3 .163  

 
2 .737 

  
3 .762 

 
 

16 Salários e encargos sociais 
 Con troladora  Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

        
INSS 2 .097  1 .550  2 .373  1 .668 
Pr ov isão de férias e 13º salário 5 .948  4 .089  6 .601  4 .547 
Ou tros 4 89  9 05  7 06  9 84 

 

 
8 .534 

  
6 .544 

  
9 .680 

  
7 .199 
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17 Adiantamentos de recebíveis e cauções 
 Con troladora  Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
31/12/2015  

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

        

A diantamento de receitas – SCP 4 9.539  4 9.539  4 9.539  4 9.539 
A ntecipação de dividendos -  -  1 .598  - 
A diantamentos de clientes e cauções recebidas -  -  3 .939  3 .260 

  
4 9.539 

  
4 9.539  

 
55.076 

  
5 2.799 

        

Circulante -  -  4 .763  2 .425 
Nã o circulante 4 9.539  4 9.539  5 0.313  5 0.374 

  
4 9.539  

 
4 9.539  

 
55.076 

  
5 2.799 

 
A Companhia, através de sua participação na SCP em conjunto com a CBMM, pode acordar participar de 
adiantamentos realizados pela sócia ostensiva decorrentes de operações futuras da SCP. Em 2015, foram 
recebidos R$ 49,5 milhões v inculados a receitas a se concretizarem entre 2022 e 2023 contabilizados 

como antecipação de recebíveis pela Companhia. Os encargos e variações cambiais referentes a esse 
adiantamento de recebíveis é diretamente descontado do resultado da SCP, sem afetar, portanto, os 
saldos patrimoniais do Grupo. 
 
 

18  Passivos contingentes 
 

A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários 
tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de suas operações, envolvendo 
questões tributárias e trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.  

 
As provisões para contingências contabilizadas em 30 de setembro de 2016 e 31  de dezembro de 2015 
estão demonstradas a seguir: 

 Controladora e consolidado 

 

 
30/09/2016  

 
31/12/2015 

    
Contingências tributárias 1 .335  1 .335 

 

A Companhia e suas controladas estão envolvidas em outros processos relacionados a questões 
tributárias, trabalhistas e aspectos cíveis surgidos no curso normal dos seus negócios, envolvendo risco 
de perda classificado como possível perda pelos consultores jurídicos do Grupo, no montante de 
R$137.057 em 30 de setembro de 2016 (R$ 7 5.730 em 31 de dezembro de 2015), para as quais não é 
requerida a provisão para eventuais perdas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
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19 Patrim ônio líquido 
 

(a) Capital social 
 

O capital social integralizado, está assim representado:  
  30/09/2016  31/12/2015 

     

Capital social 804.486  7 94.158 

    
 

Quantidade de ações ordinárias (i) 118.774  118.671 

 
(i) Em Assembleia Geral Ordinária Extraordinária realizada em 23 de abril de 2015 foi aprovado o 

aumento de capital da Companhia no montante de R$ 9.630. A integralização desse montante foi 
autorizada na Assembleia Geral Ordinária Extraordinária realizada no d ia 29 de abril de 2016 
mediante capitalização de parte dos dividendos aprovados nesta mesma data.  

   
 Nessa mesma AGOE, os sócios decidiram ainda pela emissão de 103 novas ações da Companhia 

no valor total R$ 1 .084 a serem integralizadas pelo Estado de Minas Gerais com os div idendos 
aprovados nessa mesma data. Tal emissão gerou um ágio no montante de R$ 38 6 registrado na 
reserva de capital da Companhia. 

 
(b) Reservas 

 
(i) Reserva legal: Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de 

qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (v inte por 
cento) do capital social. A Companhia constituiu a reserva no fim do exercício de 2015, no 
montante de R$ 22.692. 

 
(ii) Reserva de lucros: Após a constituição da reserva legal, a proposição de div idendos e à 

compensação do saldo de prejuízos acumulados, a Companhia destinou o saldo dos lucros à 
constituição da Reserva de lucros com o propósito de utilização no aumento do capital social, à 

retenção de lucros, ou à distribuição adicional de dividendos mediante proposta da Administração 
a ser aprovada em Assembleia Geral.  

 
(iii) Reserva de capital: Em 29 de abril de 2016 foi deliberado em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária a destinação de parte dos dividendos refer entes ao lucro do exercício de 2015 para 
a emissão e integralização de 103 novas ações ordinárias aos quais geraram um ágio na emissão 

no montante de R$386. 
 

(c) Dividendos 
 
Os div idendos propostos aos acionistas da Companhia com base nas demonstrações financeiras em 31 de 
dezembro de 2015 foram determinados em Assembleia Geral e já foram integralmente distribuídos ou 
integralizados ao capital social da Companhia em 30 de setembro de 2016 . 
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Em 30 de setembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015, o saldo de dividendos a pagar é composto como 
segue: 
 
 

 Controladora e consolidado 

  
30/09/2016  

 
31/12/2015 

    
Div idendos de minoritários                  369   367 
Div idendos reclamados de minoritários (i)            1 8.960   1 5.900 

  
1 9.329  

 
1 6.267 

    
Circulante 369  367 
Não circulante 1 8.960  1 5.900 

 

 
1 9.329  

 
1 6.267 

 
(i) Refere-se a discussão judicial de acionista privado que não concorda com o valor atribuído para 

reembolso do direito de retirada, em razão da transformação da Companhia em empresa pública 

pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de dezembro de 2010. Os valores reclamados 
são indexados ao INPC. 

 
 

20 Receita líquida e custo dos produtos e im óveis vendidos e serviços prestados 
 

 Nov e meses findos em 

 

 
Con troladora 

  
Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
30/09/2015  

 
30/09/2016  

 
30/09/2015 

   
 

   

(Reapresentado 

(Nota 2.5)) 

        
Receita – SCP 5 96.184  7 49.155  5 96.184  7 49.155 
A rrendamentos 3 4.917  3 0.349  3 5.932  3 0.174 
Receita com serviços e locações 17 .000  2 .137  2 6.286  1 0.610 
 
Receita bruta 

 
6 48.101  

 
7 81.641 

  
6 58.402  

 
7 89.939 

        

    Im postos (i) (2 00.022)  (246.955)  (2 00.022)  (246.955) 
    Ou tros impostos  (5 .369)  (3 .888)  (6 .453)  (4 .933) 

 
Receita líquida 

 
4 42.710  

 
5 30.798 

  
4 51.927  

 
5 38.051 

        
    Cu sto dos serviços prestados -  -  (3 .823)  (2 .834) 
    Cu sto dos imóveis vendidos / locados (10.652)  -  (10.652)  - 

 

 
(10.652)  -  (14.475)  (2 .834) 

        

Lu cro bruto 
 

4 32.058  5 30.798  4 37.452  5 35.217 
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 T rês meses findos em 

 

 
Con troladora 

 Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
30/09/2015  

 
30/09/2016  

 
30/09/2015 

   
 

   

(Reapresentado 

(Nota 2.5)) 

        
Receita – SCP 1 46.328  2 43.544  1 46.328  2 43.544 
A rrendamentos 8 .261  15.460  9 .385  15.285 
Receita com serviços e locações 7 .051  6 34  1 0.900  4 .699 
 
Receita bruta 

 
1 61.640  

 
2 59.638 

  
1 66.613  

 
2 63.528 

        

    Im postos (i) (54.593)  (82.054)  (54.593)  (82.054) 
    Ou tros impostos  (1 .527)  (1 .506)  (2 .009)  (1 .885) 

 
Receita líquida 

 
1 05.520  

 
17 6.078 

  
110.011  

 
17 9.589 

        
    Cu sto dos serviços prestados -  -  (1 .371)  (829) 
    Cu sto dos imóveis vendidos / locados (1 .141)  -  (1 .141)  - 

 

 
(1 .141)  -  (2 .512)  (829) 

 
Lu cro bruto 1 04.379  17 6.078  1 07.499  17 8.760 

(i)  
(ii) A Companhia recebe os recursos integrais de sua SCP (Nota 1) para posterior pagamento dos impostos a 

ela relacionados. Assim sendo, esta linha apresenta gastos com imposto de renda e contribuição social, 
relacionados a receita da SCP.  
 
 

21 Despesas gerais e adm inistrativas 

 
 Nov e meses findos em 

 

 
Con troladora 

  
Con solidado 

  
30/09/2016  

 
30/09/2015  

 
30/09/2016  

 
30/09/2015 

   
 

(Reapresentado 

(Nota 2.5))  
   (Reapresentado 

(Nota 2.5)) 

        

Despesas com pessoal (30.306)  (21 .702)  (34.972)  (26.355) 
En cargos sociais (6 .882)  (4 .407)  (8 .146)  (5 .786) 
Serviços de terceiros (7 0.793)  (38.437)  (7 9.040)  (42.462) 
Pu blicidade, patrocínio e promoções (21 .200)  (12.328)  (21 .200)  (12.328) 
Despesas tributárias (4 .697)  (3 .258)  (4 .956)  (3 .305) 
Depr eciação (9 .552)  (44.993)  (10.424)  (45.247) 
Rev ersão (provisão) ao valor recuperável 
de a tivos 

1 .438  (44)  1 .438 
 

(44) 

Ou tras (3 .044)  (2 .024)  (3 .044)  (2 .024) 

  
(145.036) 

  
(127.193) 

  
(160.344)  

 
(137.551) 
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T rês meses findos em 

 

 
Con troladora 

  
Con solidado 

  
30/09/2016  

 
30/09/2015  

 
30/09/2016  

 
30/09/2015 

   
 

(Reapresentado 
(Nota 2.5))  

   (Reapresentado 
(Nota 2.5)) 

        

Despesas com pessoal (10.701)  (8 .982)  (11.923)  (10.572) 
En cargos sociais (2 .113)  (1 .605)  (2 .595)  (2 .053) 

Serviços de terceiros (22.418)  (13.799)  (24.948)  (15.066) 

Pu blicidade, patrocínio e promoções (4 .879)  (5 .318)  (4 .879)  (5 .318) 
Despesas tributárias (1 .529)  (1 .658)  (1 .575)  (3 .305) 
Depr eciação (2 .205)  (12.859)  (2 .965)  (13.014) 
Rev ersão (provisão) ao valor recuperável 
de a tivos 

 
177 

  
(7 2) 

  
177  

 
(7 2) 

Ou tras (852)  (9 02)  (7 01)  8 7 4 

  
(44.520) 

  
(45.195) 

  
(49.409)  

 
(48.526) 

 

 
22 Gastos com  convênios 

 
A Companhia tem por objeto social promover o desenvolvimento econômico de Minas Gerais conforme 
determinado pelo seu estatuto social, e vem atuando como agente fomentador de diversos projetos no 
estado de Minas Gerais. 

 
A Companhia, após aprovação dos projetos por parte do Estado de Minas Gerais e prefeituras, repassa 
recursos oriundos da receita obtida com sua SCP para que os órgãos govername ntais possam executar as 
ativ idades propostas. 
 
Uma vez que a Companhia não obterá benefícios diretos através da aplicação destes recursos, os mesmos 
são lançados como gastos com convênios no resultado à medida que são incorridos. 

A fiscalização da correta aplicação dos recursos, após o repasse dos mesmos pela Companhia, compete 
aos órgãos recebedores do recurso e à Companhia, observados no que couber, a Lei Federal nº 8.666, de 
21  de junho de 1993, e suas alterações; o Decreto Estadual nº 43.635, de 20 de outubro de 2003, e suas 
alterações, o Decreto Estadual nº 44.424, de 21 de dezembro de 2006, este último que regula 
especificamente a formalização, execução e prestação de contas dos instrumentos de Convênios 
formalizados por quaisquer órgãos da administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais.  
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Os convênios ativos em 30 de setembro de 2016 estão assim apresentados: 
 
 Controladora e consolidado 

 
      

 
Valores desembolsados 

 

 
 

Valor do 
convênio 

 

 
Valor total 
repassado 

até 30/09/16 

 

 
 

01/01/16 a 
30/09/16 

 

 
 

01/01/15 a 
30/09/15 

 

 
 

01/07/16 a 
30/09/16 

 

 
 

01/07/15 a 
30/09/15 

   (Não revisado)         
Convênio 1380 - Companhia Brasileira de Mineração e 
Metalurgia 

1 1 .87 5  9.27 2  255  564  -  80 

Convênio 3215 - SETOP-MG e DER-MG 4.200  2.020  -  -  -  - 

Convênio 3243 - Prefeitura de Lagoa Santa 1 8.000  1 8.000  -  -  -  - 

Convênio 3250 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de 
Divinópolis 

3.000  3.000  -  -  -  - 

Convênio 3475 - SETOP-MG e DER-MG 8.000  8.000  -  -  -  - 

Convênio 3528 - COPASA-MG 7 50  80  -  -  -  - 
Convênio 3638 - SETOP e Prefeitura Municipal de Juiz de 
Fora 

20.000  1 0.000  -  -  -  - 

Convênio 3668 - SETOP-MG e DER-MG 9.500  1 .350  -  -  -  - 

Convênio 3760 - Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 6.000  2.31 4  2.004  -  548  - 

Convênio 3779 - Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 5.41 2  3.608  -  -  -  - 

Convênio 3801 - SETOP-MG 1 0.000  1 0.000  -  -  -  - 

Convênio 3829 - SETOP-MG e DER-MG 40.300  36.000  -  -  -  - 

Convênio 3856 - SETOP-MG e DEOP-MG 6.1 01   6.1 01   -  -  -  - 

Convênio 3860 - COPASA-MG 247   247   247   -  -  - 

Convênio 3865 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de 
Santos Dumont 

400  360  -  -  -  - 

Convênio 3866 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia 

2.500  2.250  -  -  -  - 

Convênio 3867 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de 
Itapeva 

2.500  2.500  250  -  250  - 

Convênio 3868 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de Unaí 800  7 20  -  -  -  - 

Convênio 3869 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de 
Ervália 

900  81 0  -  -  -  - 

Convênio 3870 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de 
Felício dos Santos 

300  300  -  -  -  - 

Convênio 3871 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de Viçosa 200  1 80  -  -  -  - 

Convênio 3873 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de Ibirité 304  27 7   -  -  -  - 
Convênio 3874 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de 
Diamantina 

2.000  1 .800  -  -  -  - 

Convênio 3903 - Polícia Militar de Minas Gerais 1 01   1 01   -  -  -  - 

Convênio 3962 - Secretaria de Estado da Cultura de Minas 
Gerais 

1 .000  1 .000  -  1 .000  -  - 

Convênio 3972 - Instituto Euvaldo Lodi 1 .37 8  1 .37 8  27 5  1 .1 03  -  1 .1 03 

Convênio 3997 - SETOP-MG 60.445  1 1 .500  8.500  -  -  - 

Convênio 3998 - SETOP-MG 1 9.000  1 0.000  -  5.000  -  5.000 

Convênio 3999 - SETOP-MG e DER-MG 9.000  9.000  -  4.000  -  4.000 

Convênio 4034 - SETOP-MG e DER-MG 65.000  36.000  1 9.500  1 0.000  -  1 0.000 

Convênio 4036 - SETOP-MG e DER-MG 22.634  1 3.555  1 2.656  -  5.7 24  - 

Convênio 4037 - SETOP-MG e DER-MG 1 3.600  -  -  -  -  - 

Convênio 4067 - Centro Internacional de Referência do Circo 300  300  -  300  -  300 

Convênio 4095 - COPASA-MG 1 .839  1 .7 1 0  1 .7 1 0  -  1 .1 22  - 

Convênio 4252 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de Poços 
de Caldas 

1 0.000  -  -  -  -  - 

Convênio 4274 - Associação Brasileira dos Criadores de 
Girolando 

1 .1 65  1 .1 65  1 .1 65  -  7 7 5  - 

Convênio 4318 - Instituto Espinhaço 1 6.07 9  2.1 7 8  2.1 7 8  -  2.1 7 8  - 

Convênio 4404 - Centro Francisca Veras 5.626  1 .41 6  1 .41 6  -  830  - 

Convênio 4431 - EMATER, EPAMIG e SEAPA 3.982  1 .025  1 .025  -  1 .025  - 

Convênio 4460 - SETOP-MG e DER-MG 5.500  1 .500  1 .500  -  -  - 

Convênio 4505 - Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 3.897   3.897   3.897   -  -  - 

Convênio 4506 - Prefeitura Municipal de Lagoa Santa 3.282  3.282  3.282  -  -  - 

Convênio 4510 - Pref.de Barroso 61   42  42  -  -  - 
Convênio 4513 - SETOP-MG e Prefeitura Municipal de Bom 
Sucesso 

500  250  250  -  250  - 

Convênio 4548 - SETOP-MG 1 .500  300  300  -  300  - 

 

 

399.1 7 8 
  

21 8.7 88 
  

60.452 
  

21 .967  
  

1 3.002 
  

20.483 
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23 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 
 
 Nov e meses findos em 

 

 
Con troladora 

  
Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
30/09/2015  

 
30/09/2016  

 
30/09/2015 

   
 

(Reapresentado 

(Nota 2.5))  
   (Reapresentado 

(Nota 2.5)) 

Pa rceria - Copasa Águas Minerais de 
Min as Gerais 

 
(5 .327)  

 
(951)  

 
(5 .327) 

  
(951) 

For necimento e transporte de material 
betuminoso 

-  (1 .492)  -  (1 .492) 

Recuperações de taxas e despesas 11 .456  1 66.528  11 .395  1 66.528 
Ganho na aquisição de investimentos 2 .001  -  2 .392  - 
Ba ixa de bens por doação/inutilização (1 .363)  (3 )  (1 .340)  (3 ) 
Remuneração de capital 1 6  2 .000  1 6  2 .000 
Taxas e multas (1 )  (1 .335)  (4 )  (1 .337) 
Ou tras  (339)  (2 03)  (339)  (2 03) 

  
6 .443  

 
1 64.544 

  
6 .793  

 
1 64.542 

 
 T rês meses findos em 

 

 
Con troladora 

  
Con solidado 

 

 
30/09/2016  

 
30/09/2015  

 
30/09/2016  

 
30/09/2015 

   
 

(Reapresentado 
(Nota 2.5))  

   (Reapresentado 
(Nota 2.5)) 

Pa rceria - Copasa Águas Minerais de 
Min as Gerais 

(931) 
 

(951) 
 

(931)  (951) 

Recuperações de taxas e despesas 1 .667  156.302  1 .606  156.302 
Ganho na aquisição de investimentos 2 .001  -  2 .003  - 
Ba ixa de bens por doação/inutilização (1 .277)  (3 )  (1 .254)  (3 ) 
Remuneração de capital -  (2 .390)  -  (2 .390) 
Taxas e multas -  (1 .335)  -  (1 .337) 
Ou tras  (159)  (1 )  (7 6)  (1 ) 

  
1 .301  

 
151.622 

  
(1 .348)  

 
151.620 
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24 Resultado financeiro 
 
 Nov e meses findos em 

 

 
Con troladora 

  
Con solidado 

 30/09/2016  30/09/2015  30/09/2016  30/09/2015 

   
 

 

 
   (Reapresentado 

(Nota 2.5)) 

 Receitas   
 

 
 

   
 Ju ros recebidos de aplicações financeiras  55.200  4 3.765  55.577  4 5.742 
 V ariação monetária ativa  3 .234  4 .156  3 .234  4 .156 
 Outras  6 82  2 4  97 4  2 28 

  
5 9.116  

 
47 .945 

  
5 9.785  

 
5 0.126 

        
 Despesas   

 
 

 
   

 Ju ros de mora  (32)  (126)  (2 08)  (126) 
 Ju ros de empréstimos e financiamentos  (65.426)  (7 0.171)  (65.297)  (7 0.171) 
 V ariação monetária passiva  (3 .413)  (286)  (3 .413)  (286) 
 Outras  (7 )  (44)  (63)  (56) 

  
(68.878)  

 
(7 0.627) 

  
(68.981)  

 
(7 0.639) 

  
(9 .762)  

 
(22.682) 

  
(9 .196)  

 
(2 0.513) 

 
 T rês meses findos em 

 

 
Con troladora 

  
Con solidado 

  
30/09/2016  

 
30/09/2015  

 
30/09/2016  

 
30/09/2015 

   
 

 

 
   (Reapresentado 

(Nota 2.5)) 

 Receitas   
 

 
 

   
 Ju ros recebidos de aplicações financeiras  17 .100  2 1 .982  17 .264  2 2.756 
 V ariação monetária ativa  7 7 6  1 .082  7 7 6  1 .082 
 Outras  5 96  9   8 13  1 23 

  
1 8.472  

 
2 3.073 

  
1 8.853  

 
2 3.961 

        
 Despesas   

 
 

 
   

 Ju ros de mora  (8 )  (1 )  (93)  - 
 Ju ros de empréstimos e financiamentos  (23.552)  (24.607)  (23.423)  (24.607) 
 V ariação monetária passiva  (249)  (63)  (249)  (63) 
 Outras  (5 )  (12)  (32)  (19) 

  
(23.814)  

 
(24.683) 

  
(23.797)  

 
(24.689) 

  
(5 .342)  

 
(1 .610) 

  
(4 .944)  

 
(7 28) 
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25 Im posto de renda e contribuição social 
 
A Companhia é tributada com base no lucro real as alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 mil anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro 

tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido.  
 
A Companhia não vem constituindo tributos diferidos sobre prejuízos fiscais, bases negativas e 
diferenças temporárias uma vez que não gerou lucros tributáveis em 2016. A maior receita da 
Companhia, proveniente da SCP, é tributada na própria SCP.  
 

Os saldos apresentados na demonstração do resultado consolidada do Grupo representam o IR/CS 
apurados decorrentes dos lucros das controladas advindos de suas operações.  
 
No período de nove meses findos em 30 de setembro de 2016 foi reconhecida uma diferença temporária 
a partir do registro de ganho na aquisição de investimento da controlada CODEPAR que acarretaram no 
reconhecimento do montante de R$ 133 referente à impostos diferidos (34 %). 
 

 
26 Cobertura de seguros 

 
A Companhia adota política de avaliação e monitoramento de riscos em suas operações, e, de acordo esta 
política, faz contratações de seguros julgados suficiente pela administração, para cobrir eventuais 
sinistros. 
 

A opção gerencial da Companhia é por segurar todas as edificações de valor relevante que sejam 
destinadas a uso direto desta e negócios administrados diretamente por esta ou por meio de 
arrendamento. Terrenos e edificações para venda não são segurados devido a sua expe ctativa de repasse 
a terceiros, assim como bens móveis de qualquer natureza.  
 
A cobertura de seguros, contra incêndio e riscos diversos, em valores de 30 de setembro de 2016, está 
demonstrada a seguir:  

 

Natureza dos bens segurados 
 Lim ite m áximo  

de cobertura 

Prédios e benfeitorias  443.217  
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27 Eventos subsequentes 
 

(a) Aum ento de capital 
 

Em 13 de outubro de 2016, em Assembleia Geral Extraordinária, os sócios da CODEMIG aprovaram um 
aumento de capital no montante de R$65.738, mediante a emissão de 6.045 novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. O preço de emissão das ações foi determinado pelo valor do 
patrimônio líquido da ação da CODEMIG em junho de 2016 em conformidade ao art.170 §1ª II da Lei 
6.404/76, de modo que o valor de R$40.944 fora alocado no Capital Social e os demais R$24.794, foram 
reconhecidos na Reserva de Capital. O novo capital subscrito foi substancialmente integralizado com 

37 .049.488 ações ordinárias e 13.292.583 ações preferenciais emitidas pela Helicópteros do Br asil S.A., 
avaliadas em R$65.735 por laudo fundamentado emitido por empresa independente especializada. 
 
Também em 13 de outubro de 2016, a CODEMIG, única acionista da CODEPAR, procedeu um aumento 
de capital na referida subsidiária integral no montante de R$65.736, mediante a emissão de 65.736.000 
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal integralizadas com a totalidade das ações da Helibrás 
transferidas para a CODEMIG. Após essa integralização, a CODEPAR é a única empresa do Grupo com 

participação no Capital Social da Helibrás. Essa participação que em 30 de setembro de 2016 era de 
6,09% passou a ser de 15,5% do capital social da investida. 
 
 

(b) Dissolução Prominas 

 
Em 3 de novembro de 2016, em Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas da Prominas 
deliberaram pela sua dissolução de forma extrajudicial e voluntária, ação que vai ao encontro das 
disposições da Lei Estadual nº 22.287, de 25 de setembro de 2016, que determinou a sua extinção. 
 

A Codemig assumirá as principais atividades e incorporará os principais ativos da controlada Prominas.  
 
 

*           *           *



 

 
 

 
 

 


