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Senhores Acionistas,
A Diretoria da MGI - Minas Gerais Participações S.A., no cumprimento das disposições
legais e estatutárias, submete ao exame e deliberação de V.Sªs. o Relatório da Administração
que destaca as principais ações desenvolvidas pela Empresa, as Demonstrações Contábeis
acompanhadas das respectivas Notas Explicativas, às quais se incorporam ainda o Parecer
dos Auditores Independentes, bem como o do Conselho Fiscal, referentes à situação
patrimonial e financeira da Empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2011,
elaboradas de forma comparativa com o exercício findo em 31 de dezembro de 2010, 31
de dezembro de 2009 e saldos de abertura em 01 de janeiro de 2009.
1. RESULTADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS
A MGI apurou no exercício de 2011, lucro líquido de R$54.834, superior em 35,96% ao
apurado em igual período de 2010, que foi da ordem de R$40.330 (ajustado).
Nos exercícios de 2009 e 2010, os lucros líquidos foram ajustados, decorrente da nova
modalidade de avaliação das participações acionárias na Cemig e Copasa.
As receitas de Investimentos provenientes da participação acionária da MGI em empresas
situadas no território mineiro, após os ajustes nos exercícios de 2009 e 2010, foram da

ordem de R$38.328 em 2011 (R$23.079 em 2010 e R$10.859 em 2009). O resultado de
equivalência patrimonial foi de R$3.033 (R$4.738 em 2010. e R$2.069 em 2009).
A receita de prestação de serviços proporcionada pelos contratos celebrados com a
Secretaria de Estado de Fazenda – SEF para a administração dos ativos da extinta
MINASCAIXA e dos bancos privatizados Bemge e Credireal, e com a Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão - SEPLAG para alienação de imóveis foi da ordem de R$5.792
(R$5.683 em 2010 e R$4.465 em 2009).
O retorno sobre o patrimônio líquido foi de 20,41% no exercício de 2011 (15,05% em 2010
e 8,56% em 2009 sobre o patrimônio líquido ajustado).
2. GESTÃO EMPRESARIAL
2.1. Gestão de ativos
Em cumprimento ao contrato celebrando com a Secretaria de Estado de Fazenda para
administração dos ativos da MinasCaixa, Bemge e Credireal, pertencentes ao Estado de
Minas Gerais, foram alienados 55 imóveis e concluídas 73 renegociações de operações de
créditos, apurando-se o montante de R$5.245 (R$9.870 em 2010) e liberadas 324 hipotecas
(405 em 2010).

2.2.  Recursos Humanos
A rotatividade dos empregados concursados foi de 20% para os advogados e de 28% para
os auxiliares administrativos. No exercício de 2010, a rotatividade foi de10% para os
advogados e de 12% para os auxiliares administrativos.
A Empresa vem adotando, semestralmente, sistema de Avaliação de Desempenho com a
finalidade de avaliar os níveis organizacionais e de promover o desenvolvimento dos
empregados.
Com o objetivo de constante capacitação dos empregados, no ano de 2011 a MGI investiu
em 04 treinamentos externos, contando com a participação total de 08 funcionários.
Em conformidade com o Decreto Estadual nº 43.885, a MGI mantém instalada uma Comissão
de Ética com o objetivo de orientar e aconselhar os seus funcionários e administradores, no
relacionamento com as pessoas e com o patrimônio da Empresa.
Contribuindo para a política social, a MGI utiliza adolescentes para ocupar os postos de
atendimentos inerentes às atividades internas, aplicando os dispositivos da Lei Federal nº
10.097/2000, no que tange à contratação de menor-aprendiz.
3. AGRADECIMENTOS
A Administração da MGI considera cumpridas as principais ações e metas propostas para
o exercício de 2011, e agradece o apoio e a orientação recebidos da Secretaria de Estado
de Fazenda, da Advocacia Geral do Estado, dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem
como destaca a competência e o profissionalismo de seus empregados e colaboradores,
responsáveis pela consecução dos objetivos atingidos.

Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2011.
A Administração.

A t i v o 2010 2009 01/01/2009
reapre- reapre- reapre-

Nota 2011 entado entado entado
Caixa e equivalentes de caixa . 5 73.473 62.245 52.209 106.094
Contas a receber de clientes e

outros créditos ........................ 6 17.226 2.160 1.365 1.383
Titulos e valores mobiliários .... 7 3.511 6.461 2.768 6.210
Tributos a recuperar ................. 8 6.896 8.997 10.958 7.631
Outras contas ............................. 46 42 67 68
Total do ativo circulante ......... 101.152 79.905 67.367 121.386
Titulos e valores mobiliários .... 7 10.431 11.623 13.992 15.899
Depósitos judiciais .................... 9 3.415 2.701 3.037 2.718
Investimentos em coligada ...... 10 14.575 11.643 8.925 6.856
Outros investimentos ................ 11 242.656 214.978 229.480 182.229
Imobilizado ................................ 12 155 560 674 701
Intangível ................................... 11 19 32 81
Total do ativo não circulante .. 271.243 241.524 256.140 208.484

Total do ativo ............................ 372.395 321.429 323.507 329.870

Balanços patrimoniais
em 31 de dezembro de 2011, 2010, 2009  e 01/01/2009

(Em milhares de Reais)

P a s s i v o 2010 2009 01/01/2009
reapre- reapre- reapre-

Nota 2011 entado entado entado
Fornecedores e outras contas

a pagar ....................................... 160 225 218 530
Salários e encargos sociais ......... 636 578 557 487
Impostos a recolher ..................... 760 612 223 551
Obrigações por repasse .............. 13 20.422 7.598 6.199 6.450
Juros sobre o capital próprio ....... - - - 11.098
Total do passivo circulante ........ 21.978 9.013 7.197 19.116
Provisão ........................................ 9 654 395 161 7
Passivo fiscal diferido ................. 14 58.824 43.321 48.252 34.418
Total do passivo não circulante . 59.478 43.716 48.413 34.425
Total do passivo ........................... 81.456 52.729 55.610 53.541
Patrimônio líquido ....................... 16
Capital social ................................ 105.571 140.000 140.000 100.000
Reserva de lucros ........................ 69.568 45.111 34.232 96.587
Lucros acumulados ..................... - - - 12.929
Ajuste de avaliação patrimonial 115.800 83.589 93.665 66.813
Total do patrimônio líquido ........ 290.939 268.700 267.897 276.329
Total do passivo e patrimônio

líquido ........................................ 372.395 321.429 323.507 329.870

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)
Reserva de lucros

Ações em Retenção Ajuste Avaliação Lucros
Nota Capital social Legal tesouraria de Lucros Patrimonial Acumulados Total

Saldo ajustado em 1º de janeiro de 2009
 (Reapresentado) ........................................................ 100.000 7.898 (124) 88.813 66.813 12.929 276.329
Aumento de capital ..................................................... 40.000 (137) - (39.863) - - -
Dividendos distribuidos ............................................... - - - (48.950) - - (48.950)
Lucro líquido do exercício .......................................... - - - - - 23.666 23.666
Reserva legal ................................................................ - 1.173 - - - (1.173) -
Juros sobre capital próprio .......................................... - - - - - (10.000) (10.000)
Variação no valor justo dos investimentos ................ 2.e - - - - 40.686 - 40.686
Tributos s/variação no valor justo dos investimentos 2.e - - - - (13.834) - (13.834)
Retenção de lucros ...................................................... 16.c - - - 25.422 - (25.422) -
Saldo em 31 de dezembro e 2009 (reapresentado) . 140.000 8.934 (124) 25.422 93.665 - 267.897
Lucro líquido do exercício .......................................... - - - - - 40.330 40.330
Reserva legal ................................................................ - 2.318 - - - (2.318) -
Juros sobre capital próprio .......................................... - - - - - (9.167) (9.167)
Variação no valor justo dos investimentos ................ 2.e                   -                -                   -                      -                   (14.502)                    -        (14.502)
Tributos s/variação no valor justo dos investimentos 2.e                   -                -                   -                      -                       4.931                    -            4.931
Participação no resultado abrangente de coligada .. - - - - (505) - (505)
Dividendos distribuídos ............................................... - - - (12.284) - (8.000) (20.284)
Retenção de lucros ...................................................... 16.c - - - 20.845 - (20.845) -
Saldo em 31 de dezembro e 2010 (reapresentado) . 140.000 11.252 (124) 33.983 83.589 - 268.700
Redução de capital ...................................................... (34.429) - - - (49.262) 16.510 (67.181)
Realização do passivo fiscal diferido ......................... 16.749 16.749
Cancelamento de ações em tesouraria ..................... - - 119 (119) - - -
Lucro líquido do exercício .......................................... - - - - - 54.834 54.834
Reserva legal ................................................................ - 2.742 - - - (2.742) -
Juros sobre capital próprio .......................................... - - - - - (9.586) (9.586)
Dividendos distribuídos ............................................... - - - (26.887) - (10.414) (37.301)
Variação no valor justo dos investimentos ................ 2.e                   -                -                   -                      -                     94.859                    -          94.859
Tributos s/variação no valor justo dos investimentos 2.e                   -                -                   -                      -                   (32.252)                    -        (32.252)
Participação no resultado abrangente de coligada .. - - - - 2.117 - 2.117
Retenção de lucros ...................................................... 16.c - - - 48.602 - (48.602) -
Saldo em 31 de dezembro de 2011 ............................ 105.571 13.994 (5) 55.579 115.800 - 290.939

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações dos fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009 - (Em milhares de Reais)

2010 2009
reapre- reapre-

Nota 2011 sentado sentado
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do Exercício ............................................. 54.834 40.330 23.666
Ajustes para:
Depreciação e amortização ...................................... 90 106 147
Despesa com provisão férias, 13º sal. e encargos .. 493 435 416
Baixa de ativo imobilizado ......................................... 2 2 -
Amortização desp. antecipadas ................................. 11 17 2
Provisão para contingências ...................................... 9 260 234 154
Resultado na venda de ativo imobilizado ................. (2.296) (8) -
Venda de bens não de uso a receber ........................ (488) - -
Resultado de equivalência patrimonial ..................... 10 (3.033) (4.738) (2.069)
Receita de participações acionárias não recebidas 17 (14.254) (1.631) (858)
Atualização de títulos e valores mobiliários ............. (2.549) (4.421) (1.368)

33.070 30.326 20.090
(Aumento)/Diminuição de contas a receber

(exceto juros sobre o capital próprio e
 dividendos) .............................................................. (57) (15) (74)

(Aumento)/Diminuição de impostos a recuperar ... 8 2.101 1.961 (3.327)
(Aumento)/Diminuição de depósitos judiciais ........ (714) 336 (319)
Aumento/(Diminuição) de fornecedores ................. (65) 7 (312)
Aumento/(Diminuição) de salários e encargos

sociais ....................................................................... (435) (414) (346)
Aumento/(Diminuição) de impostos a recolher ...... 147 389 (328)
Aumento/(Diminuição) obrigações por repasses .... 13 12.824 1.400 (251)
Receita de participações acionárias recebidas de

coligada .................................................................... 2.218 1.515 -
Receita de participações acionárias recebidas de

outros investimentos ................................................ 6 1.631 858 950
Caixa gerado nas atividades operacionais ............. 50.720 36.363 16.083
Venda de ativo imobilizado ........................................ 727 68 -
Aumento de capital em outros investimentos .......... 11 - - (6.566)
Aquisições imobilizado/intangível ............................. (23) (41) (71)
Fluxo de caixa decorrente das atividades de

investimento ............................................................. 704 27 (6.637)
Recebimento de títulos e valores mobiliários .......... 6.691 3.097 6.717
Distribuição dividendos e juros sobre o capital

próprio ...................................................................... 16 (46.887) (29.451) (70.048)
Caixa proveniente de (usado em) atividades de

financiamento .......................................................... (40.196) (26.354) (63.331)
Aumento (redução) líquida em caixa e

equivalentes de caixa .............................................. 11.228 10.036 (53.885)
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro 73.473 62.245 52.209
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro ...... 62.245 52.209 106.094
Aumento (redução) líquida em caixa e

equivalentes de caixa .............................................. 11.228 10.036 (53.885)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos valores adicionados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009

(Em milhares de Reais)
2011 2010 2009

Receitas de serviços ........................................................ 5.792 5.683 4.465
Receitas de recuperação de créditos ............................. 11.780 12.115 6.424
Outras receitas ................................................................. 2.532 8 25
Receitas ........................................................................... 20.104 17.806 10.914
Custos processuais ........................................................... (827) (1.270) (658)
Serviços tomados de terceiros ........................................ (1.613) (1.235) (1.033)
Despesas administrativas ................................................ (314) (445) (593)
Insumos adquiridos de terceitos ................................... (2.754) (2.950) (2.284)
Valor adicionado bruto .................................................. 17.350 14.856 8.630
Depreciação e amortização ........................................... (90) (106) (147)
Valor adicionado líquido ................................................. 17.260 14.750 8.483
Resultado de equivalência patrimonial .......................... 3.033 4.738 2.069
Receitas de participações acionárias ............................. 38.328 23.079 10.859
Receitas financeiras ........................................................ 9.396 9.770 12.067
Valor adicionado total a distribuir ............................... 68.017 52.337 33.478
Remuneração direta ........................................................ 3.560 3.303 3.098
Benefícios ......................................................................... 613 589 601
FGTS ................................................................................. 263 223 236
Pessoal .............................................................................. 4.436 4.115 3.935
Remuneração direta ........................................................ 820 778 723
FGTS ................................................................................. 38 42 14
Diretoria e conselhos ..................................................... 858 820 737
Federais ............................................................................ 5.957 5.605 2.642
Estaduais ........................................................................... 3 18 1
Municipais ........................................................................ 364 357 280
Impostos, taxas e contribuições .................................... 6.324 5.980 2.923
Obrigação por repasse .................................................... 1.460 970 285
Despesa financeira .......................................................... 90 3 1.818
Alugueis ............................................................................ 15 119 114
Remuneração de capitais de terceiros ........................ 1.565 1.092 2.217
Juros sobre o capital próprio ........................................... 9.586 9.167 10.000
Dividendos ........................................................................ 10.414 34.887 12.284
Reservas legal .................................................................. 2.742 2.318 1.173
Retençaõ de lucros .......................................................... 32.092 (6.042) 209
Remuneração de capitais próprios .............................. 54.834 40.330 23.666
Distribuição do valor adicionado .................................. 68.017 52.337 33.478
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009

(Em milhares de Reais, exceto resultado por lote de mil ações)

2010 2009
reapre- reapre-

Nota 2011 sentado sentado
Receita ........................................................... 17   53.871 38.864 20.484
Custos .............................................................. 19   (7.210) (7.324) (5.413)
Lucro Bruto ..................................................   46.661 31.540 15.071
Despesas administrativas .............................. (3.592) (2.839) (3.102)
Outras receitas (despesas) ............................ 2.532 7 25
Resultado de equivalência patrimonial ........ 10 3.033 4.738 2.069
Resultado antes das receitas (despesas)

financeiras liquidas e impostos .................   48.634 33.446 14.063
Receitas financeiras ...................................... 9.396 9.770 12.067
Despesas financeiras ..................................... (90) (3) (1.818)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas .. 18 9.306 9.767 10.249
Resultado antes dos impostos ...................... 57.940 43.213 24.312
Imposto de renda ........................................... (2.274) (2.109) (465)
Conotribuição social ...................................... (832) (774) (181)

14   (3.106) (2.883) (646)
Resultado do exercício ................................   54.834 40.330 23.666
Resutado p/ lote de mil ações (básico e

diluido em R$) ............................................ 374,47 206,74 121,31

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011, 2010 e 2009

(em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota 2011 2010 2009

Resultado do exercício .................................. 54.834 40.330 23.666
Outros resultados abrangentes
Variação no valor justo de ativos financeiros

disponíveis para venda ................................. 11.a 94.859 (14.502) 40.686
Redução do valor justo em função da

redução de capital na baixa do
 investimento na Gasmig ............................. (49.262) - -

Participação no resultado abrangente de
coligada ............................................................ 2.117 (505) -
Outros resultados abrangentes ..................... 47.714 (15.007) 40.686
Imposto de renda e contribuição social

sobre resultados abrangentes ....................... (15.503) 4.931 (13.834)
Resultado abrangente total ........................... 87.045 30.254 50.518

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional
A MGI – Minas Gerais Participações S.A. (“Companhia”) é uma pessoa jurídica de direito
privado, organizada sob a forma de sociedade anônima, controlada pelo Estado de Minas
Gerais (“EMG”), vinculada à Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
Os principais objetivos da Companhia são:
a) Participação na formação acionária de empresas situadas no território mineiro, em fase
de instalação, modernização ou expansão, que apresentem índices técnicos e econômico-
financeiros satisfatórios, bem como participar de projetos de desenvolvimento regional de
interesse público que, elaborados em conjunto com a Administração Pública do EMG,
tenham por objetivo o desenvolvimento das atividades econômicas nos setores agrícola,
industrial, comercial e de serviços no EMG;
b) Promover associações de empresas, mesmo que delas não participe acionariamente, a
fim de ampliar o parque industrial e agroindustrial mineiro;
c) Prestar apoio técnico e de gestão administrativa na política de privatização do EMG, nos
termos da legislação em vigor;
d) Assessorar os dirigentes da Secretaria de Estado da Fazenda e colaborar com o Sistema
Estadual de Finanças nos assuntos relacionados com a participação acionária do Estado;
e)  Realizar operações de aquisição de créditos do EMG, conforme previsto em leis estaduais,
e a captação de recursos com o objetivo de aquisição de tais créditos, por meio de operações
de mercado de capitais, podendo prestar garantias reais para tanto.
Aspectos operacionais
Por força de contrato celebrado com o EMG por meio da Secretaria de Estado de Fazenda
- SEF, a Companhia realiza a prestação de serviços de administração de ativos recepcionados
pelo EMG em decorrência da extinção da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais
(“Minascaixa”) e, também, dos ativos adquiridos pelo EMG no processo de alienação do
controle acionário do Banco do Estado de Minas Gerais (“Bemge”) e Banco de Crédito Real
de Minas Gerais (“Credireal”). A administração desses ativos do EMG abrange, atualmente,
2.032 operações de crédito originadas na Minascaixa (971), Bemge (965), Credireal (53)
e Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais (“BDMG”) (43), de suas carteiras
comercial, rural e habitacional.
As receitas decorrentes da recuperação de operações de crédito (créditos em liquidação)
adquiridas pela Companhia junto aos bancos estaduais privatizados Bemge e Credireal,
mediante contrato de cessão de créditos, totalizaram em 2011 a importância de R$11.780
(Bemge - R$4.882 e Credireal - R$6.898), R$12.115 em 2010 e R$6.424 em 2009 (veja nota
17).
Por força do contrato de cessão de créditos firmado entre Companhia e o Bemge, 90% do
resultado semestral líquido da recuperação dos créditos é distribuído aos ex-acionistas,
conforme posição acionária em 29 de junho de 1998, dos quais o EMG possui 77,22% de
participação (veja nota 13.b).
Essas operações, por serem de difícil precificação e não acrescentarem nenhum valor ao
preço de venda dos dois bancos foram cedidas à Companhia pelo valor de R$1,00 por
contrato (Bemge) e R$0,08 (Credireal). A cessão desses créditos teve como objetivo garantir
a sua permanência em uma empresa sob controle acionário do EMG e, indiretamente,
reduzir o custo do saneamento financeiro e patrimonial dos dois bancos estaduais, suportado
pelo acionista controlador (EMG). O recebimento dessas operações não tem um
comportamento uniforme e depende muito da evolução dos procedimentos jurídicos de
cobrança de cada crédito, bem como da superação de entraves e obstáculos utilizados pelos
devedores. A tendência de recuperação é declinante, pois são dívidas bem antigas, contraídas,
em grande parte, com devedores que atualmente apresentam baixa ou nenhuma capacidade
de pagamento e suportadas geralmente por garantias frágeis e de difícil realização.
Conforme autorizado pela Lei Estadual nº 19.266, de 17 de dezembro de 2010, pretendemos
adquirir do EMG a título oneroso, o direito autônomo ao recebimento de certos créditos
tributários vencidos, reconhecidos pelos respectivos contribuintes (“Contribuintes”), objeto
de parcelamentos administrativos (“Parcelamentos”) referentes ao Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (“Créditos
Tributários”), que se encontram ou não inscritos na dívida ativa do EMG (“Direitos de
Crédito Autônomos”).
De forma a adquirir recursos para a aquisição dos Direitos de Crédito Autônomos,
pretendemos realizar nossa Segunda Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em
Ações, da Espécie com Garantia Real Representada por Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios, em Série Única, no montante total de até R$ 500.000 (“Debêntures”).
2 Base de preparação
a. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 18 de
maio de 2012.
b. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por
determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos por meio do
resultado, por participação em coligada mensurada pelo método de equivalência patrimonial
e por ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo.
c. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2011, 2010 E 2009
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d. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com o BR GAAP exige que a
Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais
podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer exercícios futuros afetados.
As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que
apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas
nas seguintes notas explicativas:
• Nota 9 - Depósitos judiciais e provisão para contingências
• Nota 11 - Outros investimentos
• Nota 13 - Obrigações por repasse
As informações sobre incertezas, sobre premissas e estimativas que possuam um risco
significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:
• Nota 9 - Depósitos judiciais e provisão para contingências
• Nota 11 - Outros investimentos
• Nota 13 - Obrigações por repasse
e. Reapresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2010,
2009 e 2008 foram apuradas considerando os Outros investimentos mensurados ao valor de
custo de aquisição com provisão para perdas. Essa prática foi motivada por uma divergência

Explicações adicionais sobre os ajustes realizados:
i. Ajuste dos investimentos em coligada
Nas demonstrações financeiras apresentadas anteriormente, o investimento em coligada estava
mensurado pelo valor de custo até o exercício 2009, sendo que a demonstração de resultados
do exercício de 2010 apresentou ainda dividendos oriundos de coligada no valor de R$1.515.
Somente em dezembro de 2010 foi reconhecida a equivalência patrimonial acumulada no
valor de R$9.768 com base no patrimônio líquido da coligada em 30 de novembro de 2010.
Tanto os dividendos recebidos quanto a equivalência patrimonial foram reconhecidas no resultado
e consequentemente no lucro acumulado daquele exercício.
Os ajustes realizados nos saldos do investimento em coligada em 1º de janeiro de 2009 e 31 de
dezembro de 2009, nos respectivos valores acumulados de R$6.257 e R$8.326, referem-se a
diferença entre o valor do investimento mensurado anteriormente a custo - R$599  e o valor
do investimento mensurado pelo método de equivalência patrimonial (“MEP”)  nessas datas.
O resultado da equivalência patrimonial do exercício de 2009 - R$2.069 encontra-se reconhecido
no resultado e no fluxo de caixa do exercício a conta de “resultado de equivalência patrimonial”
(veja nota 10).
A diferença entre o valor de resultado de equivalência patrimonial reconhecido anteriormente
no resultado de 31 de dezembro de 2010 (R$9.768) e a equivalência patrimonial relativa apenas
ao exercício de 2010 (R$4.738), no valor de R$5.030 foi reconhecido no resultado de equivalência
patrimonial (veja nota10).
Os resultados abrangentes negativos da Coligada no exercício de 2010 não foram reconhecidos
pela Companhia nas demonstrações anteriormente apresentadas, o que resultou no ajuste de
R$505, decorrente da aplicação da participação da Companhia sobre o resultado abrangente
apresentado pela Coligada. Esse ajuste teve como reflexo a redução do patrimônio líquido à
conta de “Ajuste de avaliação patrimonial”.
ii. Ajuste dos investimentos em participações ao valor justo
Nas demonstrações financeiras apresentadas anteriormente certos investimentos, ora
classificados na rubrica “outros investimentos” (veja nota 11.a), estavam mensurados pelo
valor de custo.
Os ajustes nos saldos desses investimentos aqui apresentados, referem-se à variação entre o
valor de custo e o valor justo apurado nas datas base das demonstrações financeiras: R$101.231
em 1º de janeiro de 2009, R$141.917 em 2009 e R$127.415 em 2010.
Os ajustes ao valor justo acima foram reconhecidos na demonstração de resultados abrangentes
à conta de “ajuste de avaliação patrimonial”.
iii. Ajuste dos investimentos em participações ao custo de aquisição
Nas demonstrações financeiras dos exercícios anteriores certos investimentos, ora classificados
na rubrica “outros investimentos” (veja nota 11.b), estavam mensurados pelo valor de custo
e estavam reduzidos de provisões para perda.
Os ajustes nos saldos desses investimentos referem-se ao estorno das provisões para perdas no
valor do investimento em participações ao custo de aquisição: R$6.671 em 1º de janeiro de
2009, R$4.812 em 2009 e R$5.314 em 2010.
Em relação aos resultados e fluxos de caixa dos exercícios, os ajustes de R$1.859 em 2009 e
R$503 em 2010 referem-se ao estorno dos reflexos da provisão para perdas no valor dos
investimentos que fora reconhecida no resultado apresentado anteriormente.
iV. Apresentação dos resultados abrangentes
Não foi originalmente apresentada a demonstração dos resultados abrangentes conforme
requerido pelo BRGAAP nos exercícios de 2010 e 2009. A demonstração dos resultados
abrangentes estão sendo apresentadas para refletir os ajustes a valor justo dos investimentos
disponíveis para venda e seus reflexos tributários.
3 Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente
a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.
a. Investimento em Coligada
Coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha influência
significativa, mas não o controle, sobre as políticas financeiras e operacionais. A influência
significativa supostamente ocorre quando a Companhia, direta ou indiretamente, mantém
entre 20% e 50% do poder votante da entidade.
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência
patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo custo.
b. Instrumentos financeiros
i. Ativos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que ocorreram.
Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor justo por meio do
resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna

c. Imobilizado
i. Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment)
acumuladas.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre
os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos
líquidos como outras receitas (despesas) no resultado.
ii. Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo deduzido do
valor residual estimado.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas
úteis estimadas do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de
consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
d. Ativos intangíveis
i. Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos e que têm vidas úteis finitas são mensurados pelo
custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável
acumulado. Estes ativos estão representados por softwares não customizados adquiridos pela
Companhia.
ii. Amortização
Amortização é calculada sobre o custo de um ativo deduzido do valor residual.
A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas
úteis estimadas de ativos intangíveis a partir da data em que estes estão disponíveis para uso,
já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos
futuros incorporados no ativo.
e. Redução ao valor recuperável (impairment)
i. Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada
data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu
valor recuperável.  Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva
indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser
estimados de uma maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam
valor pode incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a
reestruturação do valor devido à Companhia sobre condições de que a Companhia não
consideraria em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo
de falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além disso, para um
instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em seu valor justo abaixo do
seu custo é evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável.
A Companhia considera evidência de perda de valor para recebíveis tanto no nível
individualizado como no nível coletivo. Todos os recebíveis individualmente significativos são
avaliados quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis individualmente significativos
identificados como não tendo sofrido perda de valor individualmente são então avaliados
coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda
identificada.
As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis.
Quando um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de
valor é revertida e reconhecida no resultado.
A Companhia possui o seguinte ativo com ajuste ao valor recuperável: crédito junto a  Goes
Cohabita (operação de mútuo) decorrente de alienação de participação acionária no Banco
Agrimisa (veja nota 6.d).
f. Provisões
As provisões são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente legal ou
implícita como resultado de eventos passados; quando é provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação; e quando uma estimativa confiável do valor possa
ser feita.
g.  Receita operacional
i. Serviços
A receita de prestação de serviços de administração de ativos recepcionados pelo EMG é
reconhecida no resultado tendo como base o mês da prestação do serviço.
ii. Recuperação de créditos
As receitas de recuperação de créditos adquiridos pela Companhia junto aos bancos Bemge
e Credireal, por se tratarem de créditos contingentes decorrentes de operações de crédito com
qualidade deteriorada e portanto desreconhecidos  nas instituições financeiras de origem, são
reconhecidas somente no momento do efetivo recebimento financeiro.
h. Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de atualização de créditos tributários, aplicações
em fundos e CDBs e rendimentos de títulos e valores mobiliários. A receita de juros é reconhecida
no resultado através do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem despesas com variações negativas de ativos financeiros,
encargos financeiros incidentes sobre passivos e despesas bancárias diversas.
i. Receitas de participações acionárias
As receitas de participações acionárias são representadas por dividendos e juros sobre o capital
próprio decorrentes de investimentos registrados pelo valor justo ou custo histórico, quando
aplicável.
As distribuições de dividendos recebidas de investidas registradas por equivalência patrimonial
reduzem o valor do investimento.
j. Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados
com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável
excedente de R$ 240 anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição
social sobre o lucro líquido.
A despesa com imposto de renda e contribuição social corrente é reconhecida no resultado.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos, relacionados a ajustes de avaliação
patrimonial de ativos mensurados pelo valor justo, são classificados como passivos fiscais
diferidos, cuja variação encontra-se reconhecida em outros resultados abrangentes.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data
de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com
relação aos exercícios anteriores.
k. Informação por segmento
Administração entende haver apenas um segmento operacional, identificadas a partir da
maneira pela qual os processos são organizados dentro da Companhia para a tomada de
decisões operacionais e para a avaliação de desempenho. As informações financeiras são
divulgadas da mesma maneira e baseadas nas mesmas políticas como são reportadas
internamente e utilizadas pelo principal gestor ou grupo de pessoas que tomam decisões sobre
os recursos a serem alocados e avaliam o seu desempenho.
l. Demonstrações do valor adicionado
A Companhia elaborou demonstrações do valor adicionado (DVA) nos termos do
pronunciamento técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas
como parte integrante das demonstrações financeiras conforme BRGAAP aplicável às
companhias abertas.
4 Determinação do valor justo
Diversas políticas e divulgações contábeis exigem a determinação do valor justo, tanto para
os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros.  Os valores justos têm sido
apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abaixo. Quando
aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores
justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo.
Investimentos em instrumentos patrimoniais
O valor justo de instrumentos patrimoniais é apurado por referência aos seus preços de
fechamento apurados na data de apresentação das demonstrações financeiras e se não há
cotação de mercado, através de uma técnica de “valuation”. Técnicas de “valuation” aplicadas
incluem múltiplos de mercado e fluxos de caixa descontados utilizando fluxos de caixa esperados
e uma taxa de desconto de mercado (veja nota 20.n).
5 Caixa e equivalente de caixa

2010 2009 01/01/2009
reapre- reapre- reapre-

2011 sentado sentado sentado
Caixa e bancos 10 180 2 13
Aplicações financeiras ....................... 73.463 62.065 52.207 106.081

73.473 62.245 52.209 106.094
As aplicações financeiras são de liquidez e rentabilidade diárias, representadas por fundos de
renda fixa e fundos atrelados a depósitos interbancários com desempenho próximo à taxa de
juros do Certificado de Depósito Interbancário (“CDI”). Os Certificados de Depósito Bancário
(“CDB”) são remunerados a aproximadamente 100% do CDI, podendo ser resgatados a
qualquer tempo.
6 Contas a receber de clientes e outros créditos

2010 2009 01/01/2009
reapre- reapre- reapre-

2011 sentado sentado sentado
Circulante
JCP/Dividendos a receber .............. a 14.254 1.630 858 950
Valores a receber de cliente .......... b 534 513 475 401
Créditos a recuperar ....................... 16 17 17 17
Outros créditos ................................ c 2.422 - 15 15

17.226 2.160 1.365 1.383
Não Circulante
Créditos a receber - Goes Cohabita d 5.105 5.105 5.105 5.105
Prov. para perdas de créditos a

receber ......................................... d (5.105) (5.105) (5.105) (5.105)
Total contas a receber e outros

créditos ........................................ 17.226 2.160 1.365 1.383
a. Os dividendos e juros sobre o capital próprio a receber decorrem de investimentos i)
participações acionárias classificadas como disponíveis para venda na Companhia Energética
de Minas Gerais (“Cemig”) e na Companhia de Gás de Minas Gerais (“Gasmig”) e ii) na
coligada Helicópteros do Brasil S.A. (“Helibrás”). O prazo de recebimento não ultrapassa a um
exercício.

uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro é desreconhecido quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do
ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual essencialmente todos os riscos
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja
criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros são reconhecidos como um ativo ou
passivo individual.
A Companhia tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de
caixa, contas a receber de clientes e outros créditos, títulos e valores mobiliários e outros
investimentos.
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Caso a Companhia tenha intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento,
então tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos
mantidos até o vencimento são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer
custos de transação diretamente atribuíveis. Após seu reconhecimento inicial, os investimentos
mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Os ativos financeiros mantidos até o vencimento estão representados por títulos e valores
mobiliários (veja nota 7).
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não
são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Os empréstimos e recebíveis estão representados por caixa e equivalentes de caixa e contas
a receber de clientes e outros créditos (veja notas 5 e 6).
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa  abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras de renda fixa
e CDBs com rentabilidade diária e sem carência para resgate, os quais são sujeitos a um risco
insignificante de alteração no valor e são utilizadas na quitação das obrigações de curto prazo.
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que são
designados como disponíveis para venda ou não são classificados em nenhuma das categorias
anteriores. Ativos financeiros disponíveis para venda são registrados inicialmente pelo seu
valor justo acrescido de qualquer custo de transação diretamente atribuíveis. Após o
reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam
perdas por redução ao valor recuperável e diferenças de conversão de moedas estrangeiras
sobre instrumentos de dívida disponíveis para venda, são reconhecidas em outros resultados
abrangentes e apresentadas dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado,
o resultado acumulado em outros resultados abrangentes é transferido para o resultado.
Os investimentos em títulos patrimoniais são classificados como ativos financeiros disponíveis
para venda na rubrica “outros investimentos” (veja nota 11.a).
ii. Passivos financeiros não derivativos
Todos os passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo registrado no
resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna
uma parte das disposições contratuais do instrumento. Um passivo financeiro é baixado quando
tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou liquidada.
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o
passivo simultaneamente.
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores e outras
contas a pagar e obrigações por repasse.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são
medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos.
iii. Capital social
Ações ordinárias e preferenciais
Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais
diretamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio
líquido, deduzidos de quaisquer efeitos tributários.
Os dividendos mínimos obrigatórios foram creditados e pagos durante o exercício de
competência. 2/5

de interpretação conceitual na aplicação do CPC 38 – Instrumentos financeiros: reconhecimento
e mensuração e CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos, o que impactou o resultado
e a mensuração dos ativos. Naqueles exercícios, o mais apropriado seria a classificação desses
investimentos como ativos financeiros disponíveis para venda e a mensuração pelo valor justo,
para aqueles em que o valor justo pudesse ser prontamente determinado de forma confiável,
e os demais ao custo de aquisição, sem a necessidade de provisão para perdas, visto tratarem-
se de investimentos em empresas de grupos sólidos cuja expectativa de realização é provável.
Adicionalmente, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2009 e 2008 foram apuradas considerando o investimento em coligada mensurado
ao valor de custo de aquisição e os dividendos lançados no resultado dos respectivos exercícios.
Essa prática foi motivada por uma divergência de interpretação conceitual na aplicação do
CPC 18 – Investimento em coligada e em controlada, o que impactou o resultado e a mensuração
do ativo. Naqueles exercícios o mais apropriado seria a mensuração do investimento em
coligada pelo método de equivalência patrimonial.
Em função destas situações e visando adequar as demonstrações financeiras de maneira mais
apropriada ao BRGAAP, qual seja a mensuração dos investimentos disponíveis para venda ao
valor justo, demais investimentos pelo custo de aquisição e investimentos em coligadas pelo
método de equivalência patrimonial, uma nova mensuração foi realizada aos  investimentos,
para efeito de reapresentação dos demonstrativos.
Esses ajustes contábeis foram aplicados retrospectivamente ao inicio do período anterior mais
antigo apresentado e tiveram um impacto positivo de R$210 no lucro em 2009 e negativo de
R$6.042 em 2010. Abaixo, seguem balanço patrimonial e demonstração do resultado do
exercício que sumarizam os ajustes realizados para os exercícios supracitados:

ATIVO 31/12/2010 Ajustes e 31/12/2009 Ajustes e 01/01/2009 Ajustes e
Reapre- reclassifi- 31/12/2010 Reapre- reclassifi- 31/12/2009 Reapre reclassifi- 31/12/2008

................................................................. sentado  cações Divulgado sentado cações Divulgado sentado cações Divulgado
Investimento em Coligada ........................ i 11.643 1.277 10.366 8.925 8.326 599 6.856 6.257 599
Outros Investimento .................................. ii - iii 214.978 132.728 82.250 229.480 146.729 82.751 182.229 107.902 74.326
Total do Ativo Não circulante: ................ 241.524 134.005 107.519 256.140 155.055 101.085 208.484 114.160 94.324
TOTAL DO ATIVO .................................. 321.429 134.005 187.424 323.507 155.055 168.452 329.870 114.160 215.710

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2010 Ajustes e 31/12/2009 Ajustes e 01/01/2009 Ajustes e
Reapre- reclassifi- 31/12/2010 Reapre- reclassifi- 31/12/2009 Reapre reclassifi- 31/12/2008
sentado  cações Divulgado sentado cações Divulgado sentado cações Divulgado

Passivo fiscal diferido ............................... ii 43.321 43.321 - 48.252 48.252 - 34.418 34.418 -
Total do passivo não circulante ................ 43.716 43.321 395 48.413 48.252 161 34.425 34.418 7
Patrimônio líquido
Capital social .............................................. 140.000 - 140.000 140.000 - 140.000 100.000 - 100.000
Reservas de lucros ..................................... i-iii 45.111 7.096 38.015 34.232 13.138 21.094 96.587 - 96.587
Lucros acumulados ................................... i-iii - - - - - - 12.929 12.929 -
Ajuste de avaliação patrimonial ............... ii 83.589 83.589 - 93.665 93.665 - 66.813 66.813 -
Total do patrimônio líquido ....................... 268.700 90.685 178.015 267.897 106.803 161.094 276.329 79.742 196.587
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO

LÍQUIDO .............................................. 321.429 134.005 187.424 323.507 155.055 168.452 329.870 114.160 215.710

Demonstração do Resultado 31/12/2010 Ajustes e 31/12/2009 Ajustes e
Reapre- reclassifi- 31/12/2010 Reapre- reclassifi- 31/12/2009
sentado  cações Divulgado sentado cações Divulgado

Receita .................................................................................................................................... i 38.864 (1.515) 40.379 20.484 - 20.484
Outras receitas (despesas) ....................................................................................................... iii 7 503 (496) 25 (1.859) 1.884
Resultado de equivalência patrimonial .................................................................................... i 4.738 (5.030) 9.768 2.069 2.069 -
Resultado antes das receitas (despesas)  financeiras ........................................................... 33.446 (6.042) 39.488 14.063 210 13.853
Resultado antes dos impostos .................................................................................................. 43.213 (6.042) 49.255 24.312 210 24.102
Resultado do exercício ............................................................................................................ 40.330 (6.042) 46.372 23.666 210 23.456

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 31/12/2010 Ajustes e 31/12/2009 Ajustes e
Reapre- reclassifi- 31/12/2010 Reapre- reclassifi- 31/12/2009
sentado  cações Divulgado sentado cações Divulgado

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do Exercício ........................................................................................................... 40.330 6.042 46.372 23.666 (210) 23.456
Ajustes para:
Provisão para perdas de participações acionárias .................................................................. iii - (503) 503 - (212) 212
Reversão de prov. p/perdas de participações acionárias ........................................................ iii - - - 2.071 (2.071)
Resultado de equivalência patrimonial .................................................................................... i (4.738) 5.030 (9.768) (2.069) (2.069) -

Demonstrações dos resultados abrangentes 31/12/2010 Ajustes e 31/12/2009 Ajustes e
Reapre- reclassifi- 31/12/2010 Reapre- reclassifi- 31/12/2009
sentado  cações Divulgado sentado cações Divulgado

Resultado do exercício ............................................................................................................ 40.330 40.330 - 23.666 23.666 -
Outros resultados abrangentes
Variação no valor justo de ativos financeiros disponíveis para venda ................................... (14.502) (14.502) - 40.686 40.686 -
Participação no resultado abrangente de coligada .................................................................  i (505) (505) - - - -
Outros resultados abrangentes, líquidos de imposto de renda e contribuição social ......... (15.007) (15.007) - 40.686 40.686 -
Imposto de renda e contribuição social sobre resultados abrangentes .................................. 4.931 4.931 - (13.833) (13.833) -
Resultado abrangente total .................................................................................................... 30.254    30.254 - 50.519 50.519 -
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b. A Companhia possui como principal cliente o Estado de Minas Gerais por meio de contrato
de prestação de serviços firmados junto à Secretaria de Estado de Fazenda (“SEF”) e Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão (“SEPLAG”). O prazo de recebimento não ultrapassa 30
dias.
c. Em novembro de 2011 foi alienado um imóvel anteriormente utilizado como sede da
Companhia antes da transferência para a Cidade Administrativa do EMG, cujo saldo parcelado
em 31 de dezembro de 2011 tem quitação prevista para novembro de 2012. O resultado da
venda desse imobilizado foi de R$2.296.
d. A Companhia possui créditos ajuizados decorrentes de contrato de mútuo celebrado com a
Goes Cohabita Participações Ltda. em março de 1989, por ocasião da alienação de participação
acionária no Banco Agrimisa S.A. Em decorrência da execução judicial e da incerteza jurídica
de sua realização, o Conselho de Administração da Companhia deliberou em 20 de junho de
2002 pela provisão da perda total do crédito, cenário este que permanece inalterado.
7 Títulos e valores mobiliários

2010 2009 01/01/2009
reapre- reapre- reapre-

2011 sentado sentado sentado
CEMIG GT ................................. a.  - 3.283 46 3.268
ArcelorMittal .............................. b. 3.359 3.146 2.722 2.942
TDA ............................................ c. 152 32 - -
Circulante .................................. 3.511 6.461 2.768 6.210
CEMIG GT ................................. a. - - 3.226 3.226
ArcelorMittal .............................. b. 9.976 11.052 10.766 12.673
TDA ............................................ c. 455 571 - -
Não Circulante .......................... 10.431 11.623 13.992 15.899
TOTAL ........................................ 13.942 18.084 16.760 22.109
Os títulos e valores mobiliários, classificados como mantidos até o vencimento, referem-
se a:
a. 400 debêntures de emissão da CEMIG Geração e Transmissão S.A., sendo 200 títulos de
1ª série atualizados pelo CDI mais juros de 1,20% a.a. e 200 títulos de 2ª série atualizadas
em 104% do CDI, vencidas em 1º de novembro 2009 e 2011, respectivamente. A receita
financeira reconhecida em relação a esses títulos foi de R$331 em 2011, R$327 em 2010,
R$639 em 2009.
b. 54.914 debêntures de emissão da Belgo Mineira Participações Ind. Com. S.A. (incorporada
pela ArcelorMittal) atualizadas por IGP-M, com pagamento de parcelas semestrais, cuja
última parcela vencerá em 30 de dezembro de 2017. A receita financeira reconhecida em
relação a esses títulos foi de R$2.265 em 2011, R$3.493 em 2010, R$1.335 em 2009.
Conforme mencionado na nota 1, a Companhia é detentora de títulos de créditos por força
do contrato celebrado com o EMG, adquiridos no processo de alienação do controle acionário
do Bemge e Credireal. Esses créditos foram adquiridos por valores simbólicos (R$1 real e
R$0,08 centavos por cada título respectivamente), dado que se encontravam totalmente
provisionados nas respectivas instituições financeiras acima referidas e, portanto,
reconhecidos com valores justos zero no momento inicial.
A Companhia efetuou a cobrança, no exercício findo em 31 de dezembro de 1999, de dois
títulos da empresa Mendes Júnior, vencidos em julho de 1997 e janeiro de 1998, cujos
valores totalizavam R$18.396 em 31 de dezembro de 1999. A companhia Belgo Mineira
Participações S.A., sucessora da Mendes Júnior e posteriormente incorporada pela
ArcelorMittal, concordou em pagar tais títulos através de emissão de 54.914 debêntures,
não conversíveis em ações, no valor nominal de R$18.396, sujeitas a atualização monetária
anual pela variação do IGPM, amortizadas em 51 parcelas semestrais, cujo vencimento da
primeira deu-se em 30 de junho de 2002 e vencimento final em 28 anos contados a partir
de 31 de dezembro de 1999. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2003, o
vencimento final foi repactuado para 17 anos, ou seja, 31 de dezembro de 2017.
Conforme divulgado na nota 3g, a Companhia reconhece a receita correspondente aos
valores negociados (R$18.396) e o custo contábil (R$0,16 centavos), conforme o recebimento
das parcelas semestrais e a atualização monetária pelo IGPM em bases mensais.
c. 6.219 Títulos da Dívida Agrária – TDAE, adquiridos em agosto/2010, atualizados pela TR
+ 6% a.a., com resgate de juros em 1º de março de 2011 e resgate do principal e juros em
quatro parcelas anuais a partir de 1º de março de 2012, com vencimento final em 1º de
março de 2015. A receita financeira reconhecida em relação a esses títulos foi de R$39 em
2011 e R$31 em 2010.
8 Tributos a recuperar

2010 2009 01/01/2009
reapre- reapre- reapre-

2011 sentado sentado sentado
COFINS .............................................. a 1.089 2.932 4.721 6.078
FINSOCIAL ....................................... b - 1.014 1.838 -
Saldos negativos IRPJ/CSLL ............. c 5.807 5.051 4.399 1.553
Total ................................................... 6.896 8.997 10.958 7.631
a. Créditos tributários (impostos a compensar) decorrentes de ação judicial com trânsito em
julgado em 14 de maio de 2008 e habilitação junto à Receita Federal do Brasil em 18 de junho
de 2008. O saldo remanescente será compensado à medida que impostos a recolher forem
apurados;
b. Créditos tributários e atualizações decorrentes de recolhimento a maior de FINSOCIAL,
cuja decisão transitada em julgado reconheceu o direito de compensação dos valores recolhidos
indevidamente para aquele tributo somente com débitos da COFINS; e
c. Pagamento a maior de imposto de renda e contribuição social nos exercícios de 2009 e 2010
devidamente atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC conforme legislação vigente, e imposto de renda retido na fonte no exercício de 2011.
9 Depósitos judiciais e provisões

2010 2009 01/01/2009
reapre- reapre- reapre-

Natureza 2011 sentado sentado sentado
Cível ................................................... a 2.178 1.717 2.296 2.120
Tributária ........................................... b 1.237 977 736 583
Trabalhista ......................................... c - 7 5 15
Total ................................................... 3.415 2.701 3.037 2.718
a. Depósitos judiciais para garantia de execução de operações de crédito (Créditos em
Liquidação) e depósitos, arrestos e bloqueios judiciais (“penhoras on- line”) sobre contas
correntes e aplicações financeiras da Companhia para garantias de honorários de sucumbência;
b. Valor referente a: depósitos de natureza tributária de IRPJ/CSLL no valor de R$654 em 2011
(R$394 em 2010 e R$153 em 2009); depósito de natureza fiscal de Imposto sobre Operações
Financeiras - IOF relacionado a processo judicial no qual a Receita Federal do Brasil contesta
o não recolhimento do tributo (R$583 em 31 de dezembro de 2011, 2010, 2009 e 1º de janeiro
de 2009). A Administração considera a possibilidade de perda como remota, razão pela qual
não foi constituída nenhuma provisão;
c. Depósitos judiciais em ações trabalhistas decorrentes de responsabilidade solidária na
contratação de serviços com cessão de mão de obra.
Movimentação de Depósitos Judiciais:

01/01/
2009 2009 2010 2011
Saldo Adições Baixas Saldo Adições Baixas Saldo Adições Baixas Saldo

Cível ......... 2.119 289 (112) 2.296 347 (926) 1.717 779 (318) 2.178
Tributária . 583 153 - 736 241 - 977 260 - 1.237
Trabalhista 16 4 (15) 5 7 (5) 7 - (7) -

2.718 446 (127) 3.037 595 (931) 2.701 1.039 (325) 3.415
Provisão
Refere-se à provisão constituída no valor de R$654 (R$394 em 2010 e R$153 em 2009) para
fazer face à eventual desfecho desfavorável na ação judicial impetrada em 28 de janeiro de
2009 questionando a não dedutibilidade da CSLL sobre a base de cálculo do IRPJ e da própria
CSLL, para efeito da determinação do lucro real. Os valores questionados são depositados
judicialmente.
Contingências não provisionadas
Os principais processos da Companhia, com grau de risco considerado pelos seus assessores
jurídicos como possível, são os relacionados abaixo, para os quais não há provisão contábil:
• Processo oriundo de companhia incorporada em 2006, visando impedir a cobrança de taxas
de fiscalização cobradas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Referido processo
encontra-se pendente de julgamento de recurso de apelação interposto pela CVM junto ao
Tribunal Federal da 1ª região contra sentença que julgou procedente os embargos à execução
interpostos pela Companhia. O montante envolvido neste processo é de R$69 em 31 de dezembro
de 2011.
• Processo em trâmite contra a Companhia na 5ª Vara da Fazenda Estadual - Belo Horizonte
cujo objeto é a anulação do contrato de compra e venda por meio do qual a Companhia
transferiu à Goes Cohabita Participações Ltda. ações representativas do controle do Banco
Agrimisa S.A., além de contrato de mútuo celebrado em cobertura ao aporte de recursos
efetuado pela Companhia ao Banco. Em caso de perda, o controle acionário do Banco Agrimisa,
atualmente em liquidação extrajudicial, retornaria para a titularidade da Companhia, não
havendo efeitos financeiros adversos além daqueles já contabilizados nas contas de provisão
(veja nota 6.d). Esse processo está em trâmite desde 1990 e o valor atualizado da causa é de
aproximadamente R$35.000. Em conexão com esse processo existe também a discussão
judicial sobre honorários de sucumbência estimados em R$3.000.
10 Investimentos em coligada
A Companhia possui participação acionária na Helicópteros do Brasil S.A. (“Helibrás”)
correspondente a 12,45% do Capital Social e 25% do Capital votante.
Essa participação encontra-se classificada como investimento em coligada em conformidade
com CPC 18 e art. 243 da Lei 6.404/76 (redação dada pela lei 11.941/09), uma vez que a
Companhia detém 25% de ações ordinárias com direito a voto e possui representante no
Conselho de Administração.

Mutação de investimento em coligada:
Helibrás

Saldos em 1º de janeiro de 2009 (reapresentado) ......................................... 6.856
Equivalência patrimonial .................................................................................. 2.069
Saldos em 31 de dezembro de 2009 (reapresentado) ..................................... 8.925
Dividendos ......................................................................................................... (1.515)
Equivalência patrimonial .................................................................................. 4.738
Participação no resultado abrangente .............................................................. (505)
Saldos em 31 de dezembro de 2010 (reapresentado) ..................................... 11.643
Dividendos ......................................................................................................... (2.218)
Equivalência patrimonial .................................................................................. 3.033
Participação no resultado abrangente .............................................................. 2.117
Saldos em 31 de dezembro de 2011 .................................................................. 14.575
O quadro abaixo apresenta um sumário das informações financeiras da coligada:

31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009
Ativo Circulante ........................... 413.940 470.308 275.662 280.186
Ativo não circulante .................... 113.536 69.288 27.881 17.275
Total do Ativo .............................. 527.476 539.596 303.543 297.461
Passivo Circulante ....................... 199.510 252.583 214.962 229.390
Passivo não Circulante ................ 210.924 193.513 16.906 13.009
Patrimônio Líquido ...................... 117.042 93.500 71.675 55.062
Total do Passivo e Patrimônio

Líquido ...................................... 527.476 539.596 303.543 297.461
Capital Social ............................... 28.624 28.624 28.624 28.624
Receita Líquida de vendas .......... 288.082 357.451 304.092 201.959
Lucro Líquido .............................. 15.063 23.202 14.311 25.143
11 Outros Investimentos

2011 2010 2009 01/01/2009
reapre- reapre- reapre-
sentado sentado sentado

Participações ao valor justo ............ 232.729 205.051 219.553 172.301
Participações ao custo de aquisição 9.927 9.927 9.927 9.928
TOTAL ............................................. 242.656 214.978 229.480 182.229
a. Participações ao valor justo
Os valores justos dos investimentos em instrumentos patrimoniais representados por 6.839.890

ações preferenciais da Cemig e 154.640 ações ordinárias da Copasa são apurados por
referência aos seus preços de fechamento na data base das demonstrações financeiras,
classificados no nível 1 – mercado ativo – preço cotado (veja nota 20.n).
O investimento em instrumentos patrimoniais da Gasmig foi mensurado pelo valor de custo
nos exercícios de 2009 e 2010, dada a inexistência de informações disponíveis e confiáveis
sobre o valor justo do ativo. Em 2011, o controlador da Companhia procedeu à mensuração
pelo valor justo através de técnicas de “valuation” com aplicação de fluxos de caixa
esperados e uma taxa de desconto de mercado. Essa avaliação permitiu a classificação do
referido ativo no nível 2 da hierarquia do valor justo (veja nota 20.n). Entretanto, não há
saldo desse investimento em 31 de dezembro de 2011, uma vez que conforme assembleia
geral extraordinária ocorrida em 13 de dezembro de 2011,  o controlador da Companhia
reduziu capital mediante retirada da totalidade das ações da Gasmig.
Os investimentos em instrumentos patrimoniais apresentaram a seguinte movimentação:

Cemig Copasa Gasmig Total
Saldos em 1º de janeiro de 2009

reapresentado ...................................... 158.039 2.909 11.353 172.301
Aumento de capital .................................. - - 6.566 6.566
Variação no valor justo ............................ 38.453 2.233 - 40.686
Saldos em 31 de dezembro de 2009

reapresentado ....................................... 196.492 5.142 17.919 219.553
Variação no valor justo ............................ (13.798) (704) - (14.502)
Saldos em 31 de dezembro de 2010

reapresentado ....................................... 182.694 4.438 17.919 205.051
Variação no valor justo ............................ 44.870 727 49.262 94.859
Baixa por redução de capital ................... - - (67.181) (67.181)
Saldos em 31 de dezembro de 2011 ......... 227.564 5.165 - 232.729
Os ganhos e perdas referentes à variação líquida dos ativos financeiros acima foram
reconhecidos em outros resultados abrangentes e reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido (ajuste de avaliação patrimonial).
b. Participações ao custo de aquisição
Os investimentos em instrumentos patrimoniais abaixo foram mensurados pelo valor de
custo dada a inexistência de informações disponíveis e confiáveis sobre os valores justos
dos ativos.
Esses investimentos estão representados por 71.195 ações preferenciais e 45 ações ordinárias
de cada uma das Companhias listadas abaixo:

2011 2010 2009 01/01/2009
Gerdau Açominas S.A. .................................. 4.376 4.376 4.376 4.376
Gerdau Aços Longos S.A. .............................. 3.269 3.269 3.269 3.269
Gerdau América do Sul Participações S.A. .. 876 876 876 876
Gerdau Comercial de Aços S.A. ................... 731 731 731 731
Gerdau Aços Especiais S.A. .......................... 574 574 574 574
Outros .............................................................. 101 101 101 102
TOTAI S .......................................................... 9.927 9.927 9.927 9.928

12 Imobilizado e intangível
Movimentação do custo:

Saldo 01/01/2009 Aquisições Baixas Saldo 2009 Aquisições Baixas Saldo 2010 Aquisições Baixas Saldo 2011
Edificações ............................. 417 - - 417 - - 417 - (417) -
Terrenos .................................. 73 - - 73 - - 73 - (73) -
Máquinas e Equipamentos ..... 55 2 - 57 - - 57 8 (43) 22
Móveis e Utensílios ................. 387 16 - 403 - (98) 305 - (188) 117
Veículos ................................... 46 45 (30) 61 - - 61 -
61
Computadores e Periféricos .. 287 1 (19) 269 41 (2) 308 15 (73) 250
Instalações Comerciais .......... 47 - - 47 - - 47 - - 47
Aparelhos Telefônicos ............ 11 - - 11 - - 11 - (10) 1
Total do Imobilizado ............... 1.323 64 (49) 1.338 41 (100) 1.279 23 (804) 498
Softwares ................................ 350 7 - 357 - - 357 - - 357
Total do Intangível ................. 350 7 - 357 - - 357 - - 357
TOTAL ....................................   1.673 71 (49) 1.695 41 (100) 1.636 23 (804) 855
Movimentação da
depreciação e amortização:

Taxa% Saldo 01/01/2009 Adição Baixas Saldo 2009 Adição Baixas Saldo 2010 Adição Baixas Saldo 2011
Edificações ............................. 4   174 17 - 191 17 - 208 14 (222) -
Máquinas e Equipamentos ..... 10 24 4 - 28 4 - 32 5 (28) 9
Móveis e Utensílios ................. 10   148 34 - 182 33 (38) 177 22 (126) 73
Veículos ................................... 20 46 (30) 16 9 - 25 9 34
Computadores e Periféricos .. 20   188 33 (19) 202 27 - 229 29 (72) 186
Instalações Comerciais .......... 10 33 2 - 35 3 - 38 2 40
Aparelhos Telefônicos ............ 20 9 1 - 10 - - 10 1 (10) 1
Total do Imobilizado ............... 622 91 (49) 664 93 (38) 719 82 (458) 343
Softwares ................................ 269 56 - 325 13 - 338 8 - 346
Total do Diferido ....................   269 56 - 325 13 - 338 8 - 346
TOTAL DEPREC./AMORT. 891 147 (49) 989 106 (38) 1.057 90 (458) 689

Saldos líquido (custo - depreciação/amortização) em:
1/1/2009 2009 2010 2011

Imobilzado .............................. 701 674 560 155
Intangível ................................ 81 32 19 11
Total líquido ............................ 782 706 579 166

13 Obrigações por repasses
2010 2009 01/01/2009

reapre- reapre- reapre-
2011 sentado sentado sentado

Valores retidos de ex-acionistas Bemge .. a 6.000 6.000 6.000 6.000
Resultado a distribuir a ex-acionistas

Bemge .................................................... b 1.168 778 22 137
Recursos da venda de imóveis de

terceiros ................................................. c 13.120 745 153 313
Créditos de terceiros ................................. d 127 47 - -
Outras obrigações ..................................... 7 28 24 -

20.422 7.598 6.199 6.450
a. Valores retidos do resultado da recuperação de créditos do Bemge, conforme contrato de
cessão de créditos firmado entre a Companhia e o Bemge (veja nota 1), destinados à cobertura
de despesas com a recuperação de créditos e eventuais condenações em honorários de
sucumbência, cujo montante foi definido pela Conselho de Administração.
b. Valores a serem distribuídos aos ex-acionistas do Bemge (veja nota 1) decorrentes do
resultado líquido da recuperação de créditos no segundo semestre de 2011. Os resultados
líquidos das recuperações de créditos são distribuídos semestralmente.
c. Recursos a repassar oriundos da venda de imóveis pertencentes ao EMG e administrados
pela Companhia, conforme contratos de prestação de serviços firmados junto à SEF e
SEPLAG. Os recursos da venda desses imóveis são recebidos pela Companhia e repassados
integralmente ao EMG quando da finalização do processo licitatório de alienação;
d. Créditos decorrentes da recuperação de créditos em liquidação conforme contrato de
prestação de serviços de administração de ativos a serem repassados ao EMG.
14 Imposto de renda e contribuição social

2010 2009
2011 reapresentado reapresentado

Lucro antes do imposto de renda e
contribuição social .................................... 61.333 41.431 24.312

Despesa com juros sobre o capital próprio (9.586) (9.167) (10.000)
Resultado de equivalência patrimonial ....... (6.426) (2.956) (2.069)
Dividendos recebidos ................................... (36.075) (20.712) (9.519)
Outras adições/exclusões ............................. - - (719)
Base de cálculo ............................................ 9.246 8.596 2.005
Imposto de renda – 15% .............................. 1.387 1.289 301
Adicional de imposto de renda – 10% ........ 901 836 177
Dedução Incentivo PAT ............................... (14) (16) (12)
Total imposto de renda ................................ 2.274 2.109 465
Total contribuição social - 9% ................... 832 774 181
Total de imposto de renda e contribuição

social ........................................................... 3.106 2.883 646
Taxa efetiva .................................................. 33,59% 33,53% 32,23%
Passivo fiscal diferido
O passivo fiscal diferido refere-se aos ajustes de avaliação patrimonial de ativos mensurados
pelo valor justo, conforme demonstrado abaixo:

2011 2010 2009 01/01/2009
Saldo bruto de ajustes de avaliação

patrimonial ................................................. 173.012 127.415 141.917 101.231
Imposto de renda (15% + adicional 10%) ... (43.253) (31.854) (35.479) (25.307)
Contribuição social (9%) ............................... (15.571) (11.467) (12.773) (9.111)
Total imposto diferido ................................... (58.824) (43.321) (48.252) (34.418)
15 Partes relacionadas
O controlador direto da Companhia é o EMG, que também é o seu controlador final.
As transações entre a Companhia e suas partes relacionadas abrangem as seguintes operações:
(i) valores a receber decorrentes de serviços prestados ao EMG; (ii) valores a repassar ao EMG
conforme contratos de prestação de serviços firmados juntos à SEF e SEPLAG; (iii) dividendos
da Cemig e Helibrás.

2011
Governo
de Minas Helibrás Cemig Total

Ativos
Circulante: .......................................... 534 457 12.105 13.096
Contas a receber de clientes e outros

créditos .............................................. 534  (i) 457 (iii) 12.105 (iii) 13.096
Passivos
Circulante: .......................................... 18.655 - - 18.655
Obrigações por Repasse ...................... 18.655  (ii) - - 18.655
Receitas ............................................... 5.792 3.033 32.622  41.447
Serviços Prestados ............................... 5.792 - - 5.792
Receitas de Participações

Acionárias ......................................... - - 32.622 32.622
Equivalência Patrimonial .................... - 3.033 - 3.033

2010
Governo
de Minas Helibrás Cemig Total

Ativos
Circulante: .......................................... 513 - 3.283 3.796
Contas a receber de clientes e outros

créditos .............................................. 513 (i) - - 513
Títulos e valores mobiliários ............... - - 3.283 3.283
Passivos
Circulante: .......................................... 5.949 - - 5.949
Obrigações por repasse ....................... 5.949 (ii) - - 5.949
Receitas ............................................... 5.683 1.782 18.684 26.149
Serviços prestados ............................... 5.683 - - 5.683
Receitas de participações acionárias .. - - 18.357 18.357
Receitas financeiras ............................ - - 327 327
Equivalência patrimonial .................... - 1.782 - 1.782

2009
Governo
de Minas Helibras Cemig BDMG Total

Ativos ...................................... 481 - 3.271 9 3.761
Circulante: ............................. 481 - 45 9 535
Contas a receber de clientes e

outros créditos ...................... 481 (i) - - 9 490
Títulos e valores mobiliários .. - - 45 - 45
Não Circulante: ..................... - - 3.226 - 3.226
Títulos e valores mobiliários .. - - 3.226 - 3.226
Passivos
Circulante: ............................. 4.802 - - - 4.802
Obrigações por repasse .......... 4.802 (ii) - - - 4.802
Receitas .................................. 4.464 2.069 10.100 - 16.633
Serviços prestados .................. 4.464 - - - 4.464
Receitas de Participações

Acionárias ............................ - - 9.461 - 9.461
Receitas financeiras ............... - - 639 - 639
Equivalência patrimonial ....... - 2.069 - - 2.069

01/01/2009
Governo
de Minas Helibrás Cemig BDMG Total

Ativos ...................................... 407 - 6.494 - 6.901
Circulante: ............................. 407 - 3.268 - 3.675
Contas a receber de clientes e

outros créditos ...................... 407 (i) - - 9 416
Títulos e valores mobiliários .. - - 3.268 - 3.268
Não Circulante: ..................... - - 3.226 - 3.226
Títulos e valores mobiliários .. - - 3.226 - 3.226
Passivos
Circulante: ............................. 16.081 - - - 16.081
Obrigações por Repasse ......... 4.993 (ii) - - - 4.993
Juros sobre o capital próprio .. 11.088 - 2 8 11.098
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Adicionalmente, considerando que as transações da Companhia são realizadas
exclusivamente com partes relacionadas, seja através da prestação de serviços ao seu
controlador (Estado), ou a manutenção de investimentos em empresas por ele controladas,
os resultados das operações da Companhia poderiam ser diferentes daqueles que seriam
obtidos com partes não relacionadas.
Operações com pessoal-chave da Administração
O pessoal-chave da administração inclui a presidência, membros do conselho de
administração e diretores estatutários, com autoridade e responsabilidade pelo planejamento,
direção e controle das atividades da companhia. A remuneração do pessoal-chave da
administração da Companhia compreende:

2011 2010 2009
Honorários e Encargos .......................... 790 451 423
Diretoria ................................................... 511 250 221
Conselho de Administração .................... 280 202 202
Avais e fiança
A Companhia atuou como garantidora em operação de empréstimo do EMG junto ao
Banco do Brasil (“BB”), firmada em 30 de junho de 2006, oferecendo 92% dos ativos
representados por títulos patrimoniais da Cemig, os quais permanecerão caucionados.
Em 19 de dezembro de 2011, através do primeiro aditamento ao contrato de garantia
firmado entre EMG e BB, houve a substituição  das garantias vinculadas ao contrato, ocasião
em que o EMG ofereceu títulos públicos federais como garantia da operação, liberando
assim os títulos patrimoniais da Companhia ora caucionados.
16 Patrimônio Líquido
a. Capital social
O capital social da Companhia é composto de ações nominativas, sem valor nominal e
totalmente subscrito e integralizado.
Em 1º de janeiro de 2009 o capital social era de R$100.000. Em Assembleia Geral Ordinária
(“AGO”) realizada em 14 de abril de 2009, foi aprovado um aumento de capital alterando-
o para R$140.000 sem emissão de novas ações, permanecendo inalterado nas datas base
de 31 de dezembro de 2009 e 2010.
Quantidade de ações em 31 de dezembro de 2009 e 2010 e 1º de janeiro de 2009

Quantidade de ações
Acionistas Prefe-

Ordinárias renciais Total % Partic.
Estado de Minas Gerais ............. 193.927.190 - 193.927.190 99,41
BDMG .......................................... 165.323 - 165.323 0,08
CEMIG ......................................... 53.307 - 53.307 0,03
Ações em tesouraria .................. 35.860 897.901 933.761 0,48
Outros .......................................... - 7 7 0,00

194.181.680 897.908 195.079.588 100,00
Em 07 de dezembro de 2011 foram canceladas 897.908 ações preferenciais existentes em
tesouraria conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”).
Em 13 de dezembro de 2011, em AGE aprovou-se a redução do capital social no montante
de R$34.429, com consequente cancelamento de 47.752.319 ações ordinárias, mediante
transferência de ativos da Companhia ao acionista controlador composto por 10.781.736
ações ordinárias nominativas e 7.132.773 ações preferenciais nominativas  integrantes do
capital social da Gasmig, ficando o capital social no montante de R$105.571 assim composto:
Em 31 de dezembro de 2011

Quantidade de ações
Acionistas Prefe-

Ordinárias renciais Total % Partic.
Estado de Minas Gerais ............. 146.174.871 - 146.174.871 99,83
BDMG .......................................... 165.323 - 165.323 0,11
CEMIG ......................................... 53.307 - 53.307 0,04
Ações em tesouraria .................. 35.860 - 933.761 0,02

146.429.361 - 146.429.361 100,00
b. Reserva legal
A reserva legal foi constituída na base de 5% do lucro líquido de cada exercício estando
limitada a 20% do capital, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76.
c. Retenção de Lucros
O saldo remanescente dos lucros gerados nos exercícios de 2011, 2010 e 2009 (oriundo
basicamente dos ajustes efetuados nas demonstrações financeiras conforme nota 2e) foi
reclassificado para reserva de retenção de lucros conforme disposição da Lei 11.638/2007,
tendo a destinação  determinada pela Assembleia Geral Ordinária.
d. Ações em tesouraria
A Companhia cancelou em 07 de dezembro de 2011, 897.908 ações preferenciais de sua
própria emissão, restando em tesouraria o montante de 35.860 ações ordinárias.
e. Dividendos
O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório
de 25% do resultado do período, ajustado na forma da lei.
Nas datas de 31 de dezembro de 2009, 2010 e 2011 não houve saldo de dividendos a pagar,
tendo em vista o pagamento de juros sobre o capital próprio superior aos dividendos mínimos
obrigatórios em 2009, 2010 e 2011 e ainda a antecipação de dividendos ocorrida nos exercícios
de 2010 e 2011, conforme demonstrado abaixo:

2011 2010 2009
Lucro líquido ...................................................................... 54.834 40.330 23.666
Reserva legal ...................................................................... (2.742) (2.318) (1.173)
Base de cálculo para dividendos ...................................... 52.092 38.012 22.493
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) ....................... 13.023 9.503 5.623
Juros sobre o capital próprio distribuidos - exercício
 corrente ............................................................................. 9.586 9.167 10.000
Juros sobre o capital próprio distribuidos - exercício
 anterior .............................................................................. - - 11.098
Dividendos ordinários distribuídos ................................... 10.414 8.000 48.950
Dividendos extraordinários distribuídos .......................... 26.887 12.284 -
Total distribuído ................................................................ 46.887 29.451 70.048
f. Juros sobre capital próprio
De acordo com a Lei nº 9.249/95, a Companhia tem como prática o cálculo mensal de juros
sobre o capital próprio com base na Taxa de Juros de Longo Prazo (“TJLP”) vigente no
exercício, os quais são imputados ao dividendo mínimo obrigatório e classificados como
despesas financeiras para fins fiscais, conforme requerido pela legislação fiscal. Para
efeito dessas demonstrações financeiras, esses juros foram reconhecidos na conta de lucros
acumulados.
g. Lucro líquido por ação
Nos exercícios de 2010 e 2009 não houve alteração nas quantidades de ações do capital
social da Companhia, permanecendo a quantidade de 195.079.588 de ações em circulação
em ambos os exercícios.
Em 2011, em função do cancelamento de ações e redução de capital da Companhia, o
resultado por lote de mil ações (básico e diluído) encontra-se mensurado com base na
quantidade média ponderada de ações em circulação durante o exercício, conforme cálculo
abaixo:

Ações em circulação
Fração do em função do

em ano em período de tempo
circulação circulação  em circulação

Quant. de ações em 31/12/2011 .. 146.429.361 12/12 146.429.361
Cancelamento de ações em

dezembro de 2011 ..................... 897.908 11/12 823.082
Reduçaõ de capital em dezembro

de 2011 ....................................... 47.752.319 11/12 43.772.959
Média ponderada de ações em

circulação durante o exercício 191.025.402
17 Receita

2010 2009
reapre- reapre-

2011 sentado sentado
Receitas de serviços 5.792 5.683 4.465
Receitas de recuperação de créditos ........................... 11.780 12.115 6.424
Receitas de participações acionárias ........................... 38.328 23.079 10.859
Impostos sobre serviços (ISS) ...................................... (290) (284) (223)
PIS/COFINS ................................................................... (1.739) (1.729) (1.041)
Receita ........................................................................... 53.871 38.864 20.484
As receitas de participações acionárias estão representadas por dividendos e juros sobre o
capital próprio decorrente de outros investimentos em títulos patrimoniais, abaixo
descriminados:

2010 2009
reapre- reapre-

2011 sentado sentado
Cemig 32.622 18.358 9.461
Gasmig ............................................................................... 5.335 4.180 1.029
Copasa ................................................................................ 256 284 212
Gerdau Açominas S.A. ..................................................... - 58 -
Gerdau Aços Longos S.A. ................................................ 76 161 127
Gerdau Comercial de Aços S.A. ...................................... 14 8 9
Gerdau Aços Especiais S.A. ............................................. 18 28 18
Outras ................................................................................. 7 2 3

  38.328 23.079 10.859

18 Receita (despesas) financeiras líquidas
2010 2009

reapre reapre
2011 sentado sentado

]Receitas aplicações financeiras ..................................... 6.033 5.171 7.820
Receitas com títulos e valores mobiliários ...................... 2.635 3.851 1.974
Receitas de atualização de créditos ................................. 728 748 1.555
Outras receitas financeiras ............................................... -  - 718
Receitas Financeiras ........................................................ 9.396 9.770 12.067
Multas/Juros sobre Impostos ............................................. - (1) (1.210)
Demais despesas financeiras ........................................... (90) (2) (608)
Despesas financeiras ........................................................ (90) (3) (1.818)
Resultado financeiro líquido ............................................ 9.306 9.767 10.249
19 Custos

2011 2010 2009
Pessoal ................................................................................ 3.815 4.126 3.675
Obrigações por repasse .................................................... 1.460 970 285
Serviços de terceiros ......................................................... 989 866 723
Despesas judiciais ............................................................. 675 1.067 453
Demais despesas ............................................................... 271 295 277

7.210 7.324 5.413
20 Instrumentos financeiros
Gerenciamento de risco financeiro
a. Visão geral
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos
financeiros:
• Risco de crédito
• Risco de liquidez
• Risco de mercado
• Risco operacional
Essa nota apresenta informações sobre a exposição a cada um dos riscos supramencionados,
os objetivos, políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco, e o
gerenciamento de capital da Companhia. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas
ao longo dessas demonstrações financeiras.
b. Estrutura do gerenciamento de risco
O Conselho de Administração tem responsabilidade pelo estabelecimento e supervisão da
estrutura de gerenciamento de risco. A assembleia de acionistas estabeleceu o Conselho
Fiscal, o qual é responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de
gerenciamento de risco da Companhia.
As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas para identificar e analisar os riscos
enfrentados, para definir limites e controles de riscos apropriados e para monitorar riscos
e aderência aos limites. As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados
frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da
Companhia. A Companhia, através de suas normas e procedimentos de treinamento e
gerenciamento, objetiva desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo,
no qual todos os empregados entendem os seus papéis e obrigações.
c. Risco de crédito
Risco de crédito é o risco da Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou
de uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir
com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das aplicações
financeiras, das contas a receber de clientes e de títulos e valores mobiliários conforme
apresentado abaixo.
Não possuímos atualmente recursos suficientes para a realização do fluxo de pagamentos
de principal e juros para a nossa segunda emissão de Debêntures, conforme descrito na
nota explicativa 1. Caso haja um alto índice de inadimplemento dos Direitos de Crédito
Autônomos, não seremos capazes de arcar com nossas obrigações decorrentes da emissão
das mesmas.
Exposição a riscos de crédito
A exposição ao risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas características
individuais de cada crédito.
O valor contábil dos ativos financeiros representam a exposição máxima do crédito, que na
data das demonstrações financeiras foi:

2010 2009 1/1/2009
reapre- reapre- reapre-

nota 2011 sentado sentado sentado
Aplicações Financeiras ........ 5 73.463 62.065 52.207 106.081
Contas a receber de clientes

e outros créditos ................. 6 17.226 2.160 1.365 1.383
Títulos e valores mobiliários 7 13.942 18.084 16.760 22.109
Total ....................................... 104.631 82.309 70.332 129.573
d. Perdas por redução no valor recuperável
Contas a receber de clientes e outros créditos
Estes ativos estão substancialmente representados por dividendos a receber da Cemig e
Helibrás e valores a receber do EMG decorrente da prestação de serviços, os quais, em
função de sua natureza e histórico não apresentam riscos que justifiquem qualquer tipo de
redução no valor recuperável. Excepcionalmente em 2011, há também créditos a receber
decorrente de venda de ativo imobilizado no valor de R$1.934 com vencimento em 09 de
novembro de 2012, os quais não apresentam desvios no fluxo de recebimentos determinado
em contrato.
A Companhia mantém registrado em seu ativo provisão para perdas de 100% dos créditos
a receber decorrentes de contrato de mútuo celebrado com a Góes Cohabita Participações
Ltda. conforme decisão do Conselho de Administração da Companhia em 20 de junho de
2002 em decorrência da execução judicial e da incerteza jurídica de sua realização (veja
nota 6.d).
Títulos e valores mobiliários
No período de 2009 a 2011, não houve indícios que justifiquem qualquer tipo de provisão
para perdas no valor recuperável e todos os fluxos de recebimentos foram cumpridos
pontualmente.
A Companhia tem por objetivos manter os títulos e valores mobiliários até o vencimento.
e. Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco da Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos
à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem na administração de liquidez é de
garantir, o máximo possível, que a Companhia sempre tenha liquidez suficiente para cumprir
com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas
inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.
A seguir estão as exposições contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de
juros estimados.

2010 2009 01/01/2009
Passivo financeiro não derivativo reapre- reapre- reapre-

2011 sentado sentado sentado
Fornecedores e outras contas a pagar 160 225 218 530
Obrigações por repasse ....................... 20.422 7.598 6.199 6.450
Total ....................................................... 20.582 7.823 6.417 6.980
Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade, possam ocorrer
significantemente mais cedo ou em montantes significantemente diferentes.
Veja abaixo o cronograma de vencimento do passivo financeiro:
31 de dezembro de 2011 Valor 12 meses
Em  mil Reais Contábil ou menos
Passivos financeiros não derivativos
Fornecedores ............................................................................... 160 160
Obrigação por repasse ............................................................... 20.422 20.422
Total ............................................................................................. 20.582 20.582
f. Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de
juros e preços de ações, têm nos ganhos da Companhia ou no valor de suas participações
em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar
e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao
mesmo tempo otimizar o retorno.
No que tange a riscos de mercado, a Companhia está exposta indiretamente a mercados
distintos em decorrência de suas participações acionárias e consequentemente dividendos
e juros sobre o capital próprio a receber.
g. Risco cambial
A Companhia não possui riscos cambiais pois nenhuma de suas operações está vinculada
com moeda estrangeira.
h. Risco de taxa de juros
A Companhia adota política de aplicação de 100% de seus recursos em fundos de renda fixa
(atrelados a títulos públicos), CDBs e títulos e valores mobiliários.
Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados
por juros era:

2010 2009 01/01/2009
reapre- reapre- reapre-

2011 sentado sentado sentado
Indexador CDI
Aplicações Financeiras ........................ 73.463 62.065 52.207 106.081
Indexador IGP-M
Títulos e Valores Mobiliários 13.942 18.084 16.760 22.109
• Análise de sensibilidade às variáveis de risco da Companhia.
Foi considerado como cenário mais provável, na avaliação da Administração, o cenário de

se realizar, nas datas de vencimento de cada uma das operações, o que o mercado vem
sinalizando através das curvas de mercado (moedas e juros) da BM&FBOVESPA. Desta
maneira, no cenário provável, não há impacto sobre o valor justo dos instrumentos
financeiros já apresentados acima. Para os cenários II e III, considerou-se, conforme
instrução da CVM, uma deterioração de 25% e 50%, respectivamente, nas variáveis de
risco.
• Análise de sensibilidade - Taxa de juros
Os cenários de exposição dos instrumentos financeiros indexados à taxa de juros foram
montados com base nas curvas apuradas em 31 de dezembro de 2011, apurando-se o
impacto nas receitas financeiras no período de 1 ano, conforme segue:
Variável de risco Risco Cenário I Cenário II Cenário III
CDI ................................... Redução do CDI 8 6 4
Premissas para a análise
 de sensibilidade:
Variável de risco Cenário I Cenário II Cenário III
CDI (%) ........................................................ 10,83 8,12 5,41
Os valores justos, demonstrados nos quadros acima, partem de uma posição da carteira em
31 de dezembro de 2011, porém não refletem uma previsão de realização devido ao
dinamismo do mercado, constantemente monitorado pela Companhia.
i. Análise de sensibilidade de valor justo para instrumentos de taxa fixa
A companhia não contabiliza nenhum ativo ou passivo financeiro de taxa de juros fixa pelo
valor justo por meio do resultado. Portanto, uma alteração nas taxas de juros na data de
relatório não alteraria o resultado.
j. Análise de sensibilidade de valor justo para instrumentos de taxa variável
A companhia possui investimentos em instrumentos patrimoniais da Cemig e Copasa que,
por estarem listados na Bolsa Valores de São Paulo, estão classificados no nivel 1 da hierarquia
pelo valor justo.
Para os investimentos na Cemig, cada ponto percentual de variação no valor da ação
representa uma alteração proporcional de 0,65% do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro
de 2011, enquanto que para os investimentos na Copasa, a mesma variação alteraria o
Patrimônio Líquido em apenas 0,01%.
k. Gestão de capital
O objetivo da administração é manter uma sólida base de capital para manter a confiança
do mercado e credores e manter o desenvolvimento futuro do negócio.
Os recursos de caixa e equivalentes de caixa são aplicados somente em bancos de primeira
linha, em fundos conservadores de liquidez imediata, geralmente atrelados a títulos públicos
federais.
l. Risco operacional
Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade
de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura e de fatores externos,
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências
legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial.
Riscos operacionais surgem de todas as operações da Companhia.
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de
prejuízos financeiros e danos à reputação e buscar eficácia de custos para evitar
procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade.
A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para
tratar riscos operacionais é atribuída à alta administração. A responsabilidade é apoiada
pelo desenvolvimento de padrões gerais para a administração de riscos operacionais nas
seguintes áreas:
• Exigências para segregação adequada de funções, incluindo a autorização independente
de operações;
• Exigências para a reconciliação e monitoramento de operações;
• Cumprimento com exigências regulatórias e legais;
• Documentação de controles e procedimentos;
• Exigências para a avaliação periódica de riscos operacionais enfrentados e a adequação
de controles e procedimentos para tratar dos riscos identificados;
• Exigências de reportar  prejuízos operacionais e as ações corretivas propostas;
• Desenvolvimento de planos de contingência;
• Treinamento e desenvolvimento profissional;
• Padrões éticos e comerciais;
m. Valor justo
O quadro a seguir apresenta os principais instrumentos financeiros contratados, assim como
os respectivos valores justos:

2011 2010 2009 01/01/2009
Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

contábil  justo contábil  justo contábil  justo contábil  justo
Mantidos até o
 vencimento ....... 13.942 13.942 18.084 18.084 16.760 16.760 22.109 22.109
Títulos e valores
 mobiliários ........ 13.942 13.942 18.084 18.084 16.760 16.760 22.109 22.109
Empréstimos e
 recebíveis ......... 37.808 37.808 9.983 9.983 7.782 7.782 8.363 8.363
Contas a receber
 de clientes e
  outros créditos . 17.226 17.226 2.160 2.160 1.365 1.365 1.383 1.383
Fornecedores ..... 160 160 225 225 218 218 530 530
Obrigações por
 repasse ............. 20.422 20.422 7.598 7.598 6.199 6.199 6.450 6.450
Os valores justos informados não refletem mudanças futuras na economia, tais como taxas
de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua
determinação.
Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo:
• Títulos e valores mobiliários - Os valores contábeis informados no balanço patrimonial
são idênticos ao valor justo em virtude de suas taxas de remuneração serem baseadas na
variação de índices de mercado pré-determinados quando da contratação (IGPM e CDI).
• Empréstimos e recebíveis - Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com
pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo
custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por
redução ao valor recuperável.
• Obrigação por repasse - As obrigações por repasse decorrem de recursos financeiros de
terceiros recebidos e pendentes de repasse. Seu valor justo aproxima-se ao valor contábil
em função de seu reduzido prazo de vencimento. Para certas obrigações cujo vencimento
ocorrerá em longo prazo, a remuneração sobre esses passivos é paga mensalmente pela
Companhia e, portanto, o valor contábil aproxima-se do valor justo.
n. Hierarquia pelo valor justo
A Companhia adota a mensuração a valor justo de certos ativos financeiros. Para aumentar
a coerência e a comparabilidade, a hierarquia do valor justo prioriza os insumos utilizados
na medição em três grandes níveis, como segue:
• Nível 1 - Mercado Ativo: Preço Cotado - Um instrumento financeiro é considerado como
cotado em mercado ativo se os preços cotados forem pronta e regularmente disponibilizados
por bolsa ou mercado de balcão organizado, por operadores, por corretores, ou por associação
de mercado, por entidades que tenham como objetivo divulgar preços por agências
reguladoras, e se esses preços representarem transações de mercado que ocorrem
regularmente entre partes independentes, sem favorecimento.
• Nível 2 - Sem Mercado Ativo: Técnica de Avaliação - Para um instrumento que não tenha
mercado ativo o valor justo deve ser apurado utilizando-se metodologia de avaliação/
apreçamento. Podem ser utilizados critérios como dados do valor justo corrente de outro
instrumento que seja substancialmente o mesmo, de análise de fluxo de caixa descontado
e modelos de apreçamento de opções. O objetivo da técnica de avaliação é estabelecer
qual seria o preço da transação na data de mensuração em uma troca com isenção de
interesses motivada por considerações do negócio.
• Nível 3 - Sem Mercado Ativo: Título Patrimonial - Valor justo de investimentos em títulos
patrimoniais que não tenham preços de mercado cotados em mercado ativo e de derivativos
que estejam a eles vinculados e que devam ser liquidados pela entrega de títulos patrimoniais
não cotados.

Valor justo em 31 de dezembro de 2011
Sem mercado Sem mercado

Mercado  ativo - ativo -
Ativo - Técnica de Titulo

Saldo em Preço cotado avaliação patrimonial
31/12/2011 (Nível 1) (Nível 2) (Nível 3)

Ativos financeiros
 disponíveis para venda -
  Cemig e Copasa ................. 232.729 232.729 - -
Demais investimentos -
  nota 11b .............................. 9.297 - - 9.297
A nota explicativa 11.a apesenta a reconciliação dos saldos inicias e finais dos instrumentos
financeiros avaliados a valor justo nos níveis 1 e 2 da hierarquia do valor justo, cujos
registros foram efetuados em outros resultados abrangentes.
O investimento na Gasmig (classificada no nível 2) não compõe o saldo em 31 de dezembro
de 2011 em decorrência da redução de capital ocorrida em 13 de dezembro de 2011 (veja
nota 16.a).
As companhias Gerdau Açominas, Gerdau Aços Longos, Gerdau Aços Especiais, Gerdau
Comercial de Aços e Gerdau América do Sul Participações não são empresas listadas  em
bolsa de valores e consequentemente o preço de mercado  de sua ação não está disponível.
Dessa forma, esses investimentos em instrumentos patrimoniais foram mensurados pelo
valor de custo pois seu valor justo não pode ser prontamente determinado de forma confiável.
Mensuração do valor justo de ativo sem mercado ativo (Gasmig)
As projeções de fluxos de caixa, com horizonte de projeção de 10 anos e valor terminal
com base em perpetuidade após 10 anos, envolveram as seguintes etapas:
• Projeções de fluxo de caixa;
• Levantamento dos parâmetros de composição do custo de capital;
• Determinação de faixa de valor do negócio pelo modelo de projeção de fluxo de caixa;
• Levantamento de múltiplo EV/EBITDA típico;
• Determinação de valor do negócio pelo múltiplo.
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EBITDA estimado
A valoração baseada em múltiplos EV/EBITDA de mercado considerou amostra de 36
empresas norte-americanas e sul-americanas, com ações negociadas em bolsa. A relação
EV/EBITDA mediana foi de 8,298.
21 Cobertura de seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a
riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando
a natureza de sua atividade. As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem
parte do escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não
foram examinadas pelos nossos auditores independentes.
Em 31 de dezembro de 2011, a cobertura de seguros para bens sujeitos a risco era composto
por R$350 para danos materiais, roubo e furto.

Conselho de Administração
Leonardo Maurício Colombini Lima

Presidente
Fernando Viana Cabral

Vice-presidente
Gustavo de Castro Magalhães

Membro
Rogério Fernandes

Membro
Perácio Alves Salvador

Membro
José Orlando Silva e Santos

Membro
Sady da Cunha Pereira

Membro

Diretoria Executiva
Benedito Sérgio de Rezende

Diretor Presidente
André Antônio Alves

Diretor Vice-Presidente
Fernando Antônio dos Anjos Viana

Diretor
Marlos Florêncio Fernandes

Diretor
Contador responsável

Gilson de Oliveira Amaral
Contador - CRC/MG 083.293/O-4

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da MGI – Minas Gerais Participações S.A., no uso de suas atribuições
estatutárias, e em reunião realizada nesta data, conheceu o Relatório Anual da Administração
sobre as atividades sociais e os principais fatos administrativos do exercício, examinou as
Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2011, compreendendo Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração do Resultado Abrangente,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa e
Demonstração do Valor Adicionado, complementadas por Notas Explicativas. Considerando,
ainda, o Parecer da KPMG Auditores Associados, de 21 de maio de 2012, entendemos que
elas representam, adequadamente, a posição patrimonial e financeira da Empresa, e,
opinamos favoravelmente, à aprovação dos referidos documentos pela Assembleia Geral
Ordinária dos Acionistas. Opina, ainda, este Conselho, favoravelmente, à aprovação da
proposta a ser encaminhada à Assembleia Geral dos Acionistas relativa à distribuição do
lucro líquido do exercício.

Belo Horizonte, 21 de maio de 2012.
Hugo Márcio Lemos Teixeira

Maria Lioni De Oliveira
Paulo Roberto Menicucci

Pedro Meneguetti

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Conselheiros e Diretores da
MGI – Minas Gerais Participações S.A
Belo Horizonte - MG
Examinamos as demonstrações financeiras da MGI – Minas Gerais Participações S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e
as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo naquela
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores
e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável

de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados
nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação
das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
MGI – Minas Gerais Participações S.A. em 31 de dezembro de 2011 o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfase
Conforme mencionado na nota explicativa 2e às demonstrações financeiras, a Companhia
decidiu reapresentar suas demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em
31 de dezembro de 2010 e 2009, originalmente emitidas e aprovadas pela Administração
em 1 de março de 2011 e 10 de fevereiro de 2010, respectivamente, para adequar as
demonstrações financeiras de maneira mais apropriada às práticas contábeis adotadas no
Brasil, quanto a mensuração dos investimentos disponíveis para venda ao valor justo, demais
investimentos pelo custo de aquisição e investimentos em coligadas pelo método de
equivalência patrimonial e para o aprimoramento de certas divulgações. Nossa opinião não
é qualificada em respeito desse assunto.
Outros assuntos
Ajustes às demonstrações financeiras reapresentadas
Como parte de nossos exames das demonstrações financeiras de 2011, examinamos também
os ajustes descritos na nota explicativa 2e que foram efetuados para alterar o balanço
patrimonial do exercício findo em 31 de dezembro de 2008, ou seja, saldos de abertura em
1 de janeiro de 2009. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram adequadamente
efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros
procedimentos sobre o balanço patrimonial da Companhia referente ao exercício findo em
31 de dezembro de 2008 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de
asseguração sobre este balanço patrimonial tomado em conjunto. Este balanço patrimonial
antes dos citados ajustes foi examinado por outros auditores independentes, que emitiram
parecer sem modificação, datado de 19 de fevereiro de 2009.

Belo Horizonte, 21 de maio de 2012
KPMG Auditores Independentes

CRC 2SP014428/O-6-F-MG
Antonio de Pádua Soares Pelicarpo
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