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Minas Gerais - Caderno 2

MINAS ARENA - GESTÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS S.A.



&13-Q

Relatório da Diretoria:
Empreendimento Sustentável. Desde a reforma, várias ações de sustentabilidade foram e
continuam sendo realizadas pela Minas Arena no Gigante da Pampulha, como a operação, em
parceria com a Cemig, de uma Usina Solar Fotovoltaica (USF Mineirão). Reaproveitamento da
água de chuva, em reservatórios de mais de 5 milhões de litros de água, reduzindo o consumo
de água em até 70% no Estádio. O Complexo do Mineirão é o primeiro e único estádio do Brasil
DFRQTXLVWDURJUDX3ODWLQXPGD&HUWL¿FDomR/HHGFRPRXPHPSUHHQGLPHQWRDPELHQWDOPHQWH
sustentável. Pelo segundo ano consecutivo, a empresa foi contemplada pelo Programa de
&HUWL¿FDomR SHOR &RPSURPLVVR FRP D *HVWmR 6RFLRDPELHQWDO 5HVSRQViYHO 3URFHUW  GR
,QVWLWXWR&KLFR0HQGHV5HFHEHXWDPEpPHPQRYHPEURGHRSUrPLRRXURGR6HOR%+
6XVWHQWiYHOSURPRYLGRSHOD3UHIHLWXUDGH%HOR+RUL]RQWH
&RORFDPRQRV j GLVSRVLomR GRV 3UH]DGRV $FLRQLVWDV SDUD RV HVFODUHFLPHQWRV TXH ¿]HUHP
necessários.
%HOR+RUL]RQWHGHDEULOGH
A Diretoria.

Senhores acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à
apreciação de V.Sªs os Balanços Patrimoniais levantados em 31/12/2015 e 31/12/2014, assim
como as Demonstrações de Resultados dos Exercícios, Mutações do Patrimônio Líquido
e dos Fluxos de Caixa, os quais se encontram acompanhados do Parecer dos Auditores
Independentes.
Após a reinauguração do Mineirão, transcorridos os anos de 2013 e 2014, os quais foram
marcados principalmente pela realização da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do
Mundo em 2014, período este considerado como fase de maturação e aprendizado, dada suas
características únicas e inovadoras. Em 2015 a Companhia passou por perceptíveis mudanças
QDJHVWmRUHVXOWDQGRHPRWLPL]Do}HVHDXPHQWRGDH¿FLrQFLD¿QDQFHLUD&RPRREMHWLYRGH
aumentar os resultados da Companhia, foram revisados processos e atividades, reduzidos o
quadro funcional e serviços de terceiros resultando em economia para a Companhia. No ano
GHIRUDPDPRUWL]DGRVFHUFDGH5PLOK}HVHPHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Balanço patrimonial
Em milhares de reais
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
$WLYR¿QDQFHLURGHFRQFHVVmR
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Impostos e contribuições a recuperar
Estoques
3UrPLRVGHVHJXURDYHQFHU
Não circulante
Realizável a longo prazo
$WLYR¿QDQFHLURGHFRQFHVVmR
Contas a receber
Impostos e contribuições a recuperar
Outros ativos não circulantes
Imobilizado
Intangível
Total do ativo

(PGHMDQHLURGH
Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício
7RWDOGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGRH[HUFtFLR
Contribuição dos acionistas
Constituição da reserva legal
7UDQVIHUrQFLDHQWUHUHVHUYDV
7RWDOGDFRQWULEXLomRGRVDFLRQLVWDV
(PGHGH]HPEURGH
Resultado abrangente do exercício
Lucro líquido do exercício
7RWDOGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGRH[HUFtFLR
Contribuição dos acionistas
Constituição de reserva legal
7UDQVIHUrQFLDHQWUHUHVHUYDV
7RWDOGDFRQWULEXLomRGRVDFLRQLVWDV
(PGHGH]HPEURGH

Nota

4
5

7

5

7
8
9




(ReapresentadoNota 2.15)

218
125.287

23
2.381
545
342




13.213
91
3.790

214



9.545
9.038
249

4.045
40.415

804.074


8.279
84

4.430
42.024



Nota

Passivo
Circulante
Fornecedores
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Partes relacionadas
Obrigações e encargos trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher
Outras obrigações a pagar

10
11
13

Não circulante
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Tributos diferidos
Adiantamentos para futuro aumento de capital
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
Outros passivos não circulantes

11
12
13
14

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros

15

Total do passivo e patrimônio líquido

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais
Reserva de lucros
Capital social
5HVHUYDOHJDO
Reserva estatutária
5HVHUYDGHVXEYHQomR





842














(ReapresentadoNota 2.15)




1.137




4.812
75.341


859



319.705
15.272
8.438
349
1.773
345.537
409.395


13.818
8.438
349
7
378.759



148.274

804.074



352.773


Lucros acumulados

Total








(842)





2.095







39.811



(2.095)
(39.811)








$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
1RWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPGHGH]HPEURGH
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
 ,QIRUPDo}HV JHUDLV  A Minas Arena Gestão de Instalações Esportivas S.A. (“Minas Arena”
DPRUWL]DGR$&RPSDQKLDDYDOLDQDGDWDGHFDGDEDODQoRVHKiHYLGrQFLDREMHWLYDGHTXHXPDWLYR
ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na Avenida Antonio
¿QDQFHLURRXJUXSRGHDWLYRV¿QDQFHLURVHVWiGHWHULRUDGR8PDWLYRRXJUXSRGHDWLYRV¿QDQFHLURV
$EUDKmR &DUDP  ± 3DPSXOKD %HOR +RUL]RQWH 0* $ &RPSDQKLD IRL FRQVWLWXtGD HP 
está deteriorado e as perdas por impairment VmR LQFRUULGDV VRPHQWH VH Ki HYLGrQFLD REMHWLYD GH
GH GH]HPEUR GH  FRP R REMHWR VRFLDO HVSHFt¿FR H H[FOXVLYR GH RSHUDomR H PDQXWHQomR GR
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos
Estádio Governador Magalhães Pinto (“Estádio” ou “Mineirão”) e as áreas conexas ao Estádio,
DWLYRV XP³HYHQWRGHSHUGD´ HDTXHOHHYHQWR RXHYHQWRV GHSHUGDWHPXPLPSDFWRQRVÀX[RVGH
precedidas de obras de reforma, renovação e adequação, podendo ainda explorar fontes de receitas
FDL[DIXWXURVHVWLPDGRVGRDWLYR¿QDQFHLURRXJUXSRGHDWLYRV¿QDQFHLURVTXHSRGHVHUHVWLPDGR
FRPSOHPHQWDUHV DFHVVyULDV RX GH SURMHWRV DVVRFLDGRV FRQIRUPH HGLWDO GH OLFLWDomR FRQFRUUrQFLD
GHPDQHLUDFRQ¿iYHO2VFULWpULRVTXHD&RPSDQKLDXVDSDUDGHWHUPLQDUVHKiHYLGrQFLDREMHWLYD
nº 02/2010-SEPLAG/MG, publicado pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de
de uma perda por impairmentLQFOXHP L GL¿FXOGDGH¿QDQFHLUDUHOHYDQWHGRHPLVVRURXGHYHGRU
3ODQHMDPHQWRH*HVWmR±6(3/$*HQRVWHUPRVGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRDGPLQLVWUDWLYD FRQWUDWR
LL XPDTXHEUDGHFRQWUDWRFRPRLQDGLPSOrQFLDRXPRUDQRSDJDPHQWRGRVMXURVRXSULQFLSDO2
de concessão). Contrato de Concessão - O Contrato de Parceria Público Privado (“PPP”), na
montante da perda por impairment é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos
PRGDOLGDGHGHFRQFHVVmRDGPLQLVWUDWLYDSDUDUHIRUPDHRSHUDomRGR0LQHLUmRIRL¿UPDGRHP
HRYDORUSUHVHQWHGRVÀX[RVGHFDL[DIXWXURVHVWLPDGRV H[FOXLQGRRVSUHMXt]RVGHFUpGLWRIXWXUR
de dezembro de 2010, entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
TXH QmR IRUDP LQFRUULGRV  GHVFRQWDGRV j WD[D GH MXURV HP YLJRU RULJLQDO GRV DWLYRV ¿QDQFHLURV
3ODQHMDPHQWR H *HVWmR  6(3/$* 3RGHU &RQFHGHQWH  H D 0LQDV$UHQD  *HVWmR GH ,QVWDODo}HV
2 YDORU FRQWiELO GR DWLYR p UHGX]LGR H R YDORU GR SUHMXt]R p UHFRQKHFLGR QD GHPRQVWUDomR GR
Esportivas S.A. (concessionário). O prazo de concessão é de 27 anos. As obras de construção
resultado. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição
IRUDPFRQFOXtGDVHPGHGH]HPEURGH$UHIHULGDFRQFHVVmRWHPSRU¿QDOLGDGHSHUPLWLUDR
SXGHUVHUUHODFLRQDGDREMHWLYDPHQWHFRPXPHYHQWRTXHRFRUUHXDSyVRimpairment ser reconhecido
concessionário recuperar o investimento feito na reforma do Mineirão, não coberto totalmente pela
FRPRXPDPHOKRULDQDFODVVL¿FDomRGHFUpGLWRGRGHYHGRU DUHYHUVmRGHVVDSHUGDUHFRQKHFLGD
contraprestação pública. Consequentemente, a concessionária explora economicamente o estádio
anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. &RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
e os bens móveis e imóveis que o integram. A referida obra preenche os requisitos impostos pela
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela exploração das fontes de
),)$HSHOR&RPLWr2UJDQL]DGRUGD&RSDGR0XQGRGHTXHUHFHEHXDVSDUWLGDVGD&RSDGR
receita do Estádio. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber
0XQGRGHHLUiUHFHEHUDV2OLPStDGDVGH$HPLVVmRGHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
VmRFODVVL¿FDGDVQRDWLYRFLUFXODQWH&DVRFRQWUiULRHVWmRDSUHVHQWDGDVQRDWLYRQmRFLUFXODQWH$V
IRLDXWRUL]DGDSHOD'LUHWRULDHPGHPDLRGH$VUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDP
FRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVmRLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDVSHORYDORUMXVWRHVXEVHTXHQWHPHQWH
submetidas para aprovação do Conselho de Administração que irá enviar as mesmas para aprovação
PHQVXUDGDVSHORFXVWRDPRUWL]DGRFRPRXVRGRPpWRGRGDWD[DHIHWLYDGHMXURVPHQRVDSURYLVmR
dos acionistas em Assembléia Geral.
para créditos de liquidação duvidosa (“PCLD” ou impairment). ,PRELOL]DGRO imobilizado
 5HVXPR GDV SULQFLSDLV SROtWLFDV FRQWiEHLV  As principais políticas contábeis aplicadas na
é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os
SUHSDUDomRGHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRGH¿QLGDVDEDL[R(VVDVSROtWLFDVIRUDPDSOLFDGDV
gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Um item de imobilizado é baixado quando
de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição contrária. 2.1 Base de preparação
vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual
- $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRQIRUPHDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido
HPLWLGDV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  H HYLGHQFLDP WRGDV DV LQIRUPDo}HV
da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do resultado no exercício em que o
UHOHYDQWHVSUySULDVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVRPHQWHHODVDVTXDLVHVWmRFRQVLVWHQWHVFRP
ativo for baixado. A depreciação é cálculada usando o método linear considerando os seus custos e
DV XWLOL]DGDV SHOD DGPLQLVWUDomR QD VXD JHVWmR $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP SUHSDUDGDV
seus valores residuais durante a vida útil estimada,como segue:
FRQVLGHUDQGRRFXVWRKLVWyULFRFRPREDVHGHYDORUHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVDR
Anos
YDORUMXVWR$SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHTXHURXVRGHFHUWDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
Equipamentos em geral.................................................................................................
10
FUtWLFDVHWDPEpPRH[HUFtFLRGHMXOJDPHQWRSRUSDUWHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQRSURFHVVRGH
Móveis e utensílios.......................................................................................................
10
DSOLFDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLV$TXHODViUHDVTXHUHTXHUHPPDLRUQtYHOGHMXOJDPHQWRHSRVVXHP
Instalações....................................................................................................................
10
PDLRUFRPSOH[LGDGHEHPFRPRDViUHDVQDVTXDLVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVVmRVLJQL¿FDWLYDVSDUD
Equipamentos de informática........................................................................................
5
DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV HVWmR GLYXOJDGDV QD 1RWD  0XGDQoDV QDV SROtWLFDV FRQWiEHLV H
Veículos........................................................................................................................
4
GLYXOJDo}HVAs seguintes alterações de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de
LQLFLDGRHPRGHMDQHLURGHHQmRWLYHUDPLPSDFWRVPDWHULDLVSDUDD&RPSDQKLD&3&
FDGDH[HUFtFLRHDMXVWDGRVGHIRUPDSURVSHFWLYDTXDQGRIRURFDVR$WLYRVLQWDQJtYHLV
,)56±0HQVXUDomRGHYDORUMXVWRHVFODUHFHTXHDPHQVXUDomRGHDWLYRV¿QDQFHLURVGHFXUWR
São registrados como ativos intangíveis as benfeitorias nos bens de terceiros realizadas após a
SUD]RVHPMXURVH[SOtFLWRVDRYDORUSUHVHQWHTXDQGRVHXVHIHLWRVVmRLPDWHULDLVpSHUPLWLGDHPERUD
FRQFOXVmRGDVREUDVGR0LQHLUmRHTXHSRGHUmRYLUDVHUUHYHUVtYHLVDRSRGHUFRQFHGHQWHQR¿QDOGR
QmRVHMDUHTXHULGD$GLFLRQDOPHQWHHVFODUHFHTXHDH[FHomRSDUDPHQVXUDomRDRYDORUMXVWRGHXPD
contrato e também as licenças de softwares. Os ativos intangíveis são amortizados pelo prazo de
carteira pelo líquido, exceção trazida para o IFRS 13, se aplica a todos os contratos no âmbito do
GXUDomR GR FRQWUDWR GH FRQFHVVmR ¿UPDGR HQWUH D 0LQDV $UHQD H R 3RGHU &RQFHGHQWH 
,$6HGR,)562XWUDVDOWHUDo}HVHLQWHUSUHWDo}HVHPYLJRUSDUDRH[HUFtFLR¿QDQFHLURLQLFLDGR
Impairment GH DWLYRV QmR ¿QDQFHLURV  2V DWLYRV TXH WrP XPD YLGD ~WLO LQGH¿QLGD QmR HVWmR
HPRGHMDQHLURGHQmRVmRUHOHYDQWHVSDUDD&RPSDQKLD0RHGDIXQFLRQDOHPRHGDGH
VXMHLWRVjDPRUWL]DomRHVmRWHVWDGRVDQXDOPHQWHSDUDLGHQWL¿FDUHYHQWXDOQHFHVVLGDGHGHUHGXomRDR
apresentação - 2VLWHQVLQFOXtGRVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVVmRPHQVXUDGRVXVDQGRDPRHGD
valor recuperável (impairment  2V DWLYRV TXH HVWmR VXMHLWRV j DPRUWL]DomR VmR UHYLVDGRV SDUD D
GR SULQFLSDO DPELHQWH HFRQ{PLFR QR TXDO D HPSUHVD DWXD $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV HVWmR
YHUL¿FDomR GH impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o
apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação.
valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DCaixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos
FRQWiELOGRDWLYRH[FHGHVHXYDORUUHFXSHUiYHORTXDOUHSUHVHQWDRPDLRUYDORUHQWUHRYDORUMXVWRGH
bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de
XPDWLYRPHQRVVHXVFXVWRVGHYHQGDHRVHXYDORUHPXVR3DUD¿QVGHDYDOLDomRGRimpairment, os
DWp WUrV PHVHV H FRP ULVFR LQVLJQL¿FDQWH GH PXGDQoD GH YDORU 1R FDVR GH XWLOL]DomR GH FRQWDV
DWLYRV VmR DJUXSDGRV QRV QtYHLV PDLV EDL[RV SDUD RV TXDLV H[LVWDP ÀX[RV GH FDL[D LGHQWL¿FiYHLV
JDUDQWLGDVRVDOGRpDSUHVHQWDGROtTXLGRQDGHPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D$VFRQWDVJDUDQWLGDV
VHSDUDGDPHQWH 8QLGDGHV*HUDGRUDVGH&DL[D 8*&V 2VDWLYRVQmR¿QDQFHLURVTXHWHQKDPVLGR
TXDQGRH[LVWHQWHVVmRGHPRQVWUDGDVQREDODQoRSDWULPRQLDOFRPR³(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV´
DMXVWDGRVSRUimpairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão
no passivo circulante. ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV$WLYRV¿QDQFHLURVFODVVL¿FDomRA
do impairment na data do balanço.  )RUQHFHGRUHV  As contas a pagar aos fornecedores são
&RPSDQKLDFODVVL¿FDVHXVDWLYRV¿QDQFHLURVQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOVREDVVHJXLQWHVFDWHJRULDV
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo
PHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
FODVVL¿FDGDVFRPRSDVVLYRVFLUFXODQWHVVHRSDJDPHQWRIRUGHYLGRQRSHUtRGRGHDWpXPDQR&DVR
HPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWR$FODVVL¿FDomRGHSHQGHGD¿QDOLGDGHSDUDDTXDORVDWLYRV¿QDQFHLURV
contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente,
IRUDP DGTXLULGRV 1RV SHUtRGRV DSUHVHQWDGRV D &RPSDQKLD QmR SRVVXLD DWLYRV ¿QDQFHLURV
UHFRQKHFLGDVSHORYDORUMXVWRHVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGDVSHORFXVWRDPRUWL]DGRFRPRXVRGR
FODVVL¿FDGRVFRPRGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDHPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWR$WLYRV¿QDQFHLURV
PpWRGR GH WD[D HIHWLYD GH MXURV  (PSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV  Os empréstimos e
- reconhecimento e mensuração - $VFRPSUDVHDVYHQGDVGHDWLYRV¿QDQFHLURVVmRQRUPDOPHQWH
¿QDQFLDPHQWRV VmR UHFRQKHFLGRV LQLFLDOPHQWH SHOR YDORU MXVWR OtTXLGR GRV FXVWRV LQFRUULGRV QD
reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre
MXVWRDFUHVFLGRVGRVFXVWRVGDWUDQVDomRSDUDWRGRVRVDWLYRV¿QDQFHLURVQmRFODVVL¿FDGRVFRPR
os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na
DRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR2VDWLYRV¿QDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGRVmR
GHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGXUDQWHRSHUtRGRHPTXHRVHPSUpVWLPRVHVWHMDPHPDEHUWRXWLOL]DQGR
LQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGRVSHORYDORUMXVWRHRVFXVWRVGDWUDQVDomRVmRGHELWDGRVjGHPRQVWUDomR
RPpWRGRGDWD[DHIHWLYDGHMXURV2VHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRSDVVLYR
GRUHVXOWDGR2VDWLYRV¿QDQFHLURVVmREDL[DGRVTXDQGRRVGLUHLWRVGHUHFHEHUÀX[RVGHFDL[DWHQKDP
circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do
vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido,
SDVVLYRSRUSHORPHQRVPHVHVDSyVDGDWDGREDODQoR2VFXVWRVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
VLJQL¿FDWLYDPHQWHWRGRVRVULVFRVHRVEHQHItFLRVGHSURSULHGDGH2VHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVVmR
JHUDLVHHVSHFt¿FRVTXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRFRQVWUXomRRXSURGXomRGHXPDWLYR
FRQWDELOL]DGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRXVDQGRRPpWRGRGDWD[DHIHWLYDGHMXURV2VJDQKRVRXDV
TXDOL¿FiYHOTXHpXPDWLYRTXHQHFHVVDULDPHQWHGHPDQGDXPSHUtRGRGHWHPSRVXEVWDQFLDOSDUD
SHUGDVGHFRUUHQWHVGHYDULDo}HVQRYDORUMXVWRGHDWLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRU
¿FDU SURQWR SDUD VHX XVR RX YHQGD SUHWHQGLGRV VmR FDSLWDOL]DGRV FRPR SDUWH GR FXVWR GR DWLYR
PHLRGRUHVXOWDGRVmRDSUHVHQWDGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQRUHVXOWDGR¿QDQFHLURQRSHUtRGR
quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que
em que ocorrem. &RPSHQVDomRGHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV$WLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURV
WDLVFXVWRVSRVVDPVHUPHQVXUDGRVFRPFRQ¿DQoD'HPDLVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito
são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.  ,PSRVWR GH UHQGD H
legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida,
FRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGRO imposto de renda e a contribuição social são calculados
ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente
com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a
HPHYHQWRVIXWXURVHGHYHVHUDSOLFiYHOQRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVHQRFDVRGHLQDGLPSOrQFLD
R$240, para imposto de renda, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social, e consideram
LQVROYrQFLD RX IDOrQFLD  Impairment GH DWLYRV ¿QDQFHLURV $WLYRV PHQVXUDGRV DR FXVWR
DFRPSHQVDomRGHHYHQWXDLVSUHMXt]RV¿VFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOOLPLWDGDD

Receita
Custos dos serviços prestados
/XFUREUXWR
5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
Despesas gerais e administrativas
Lucro operacional
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV

Nota

17


108.324
(32.071)



112.804
(33.527)
79.277

17

(10.385)
(10.385)


(14.949)
(14.949)


18
18

14.180
372
(37.143)
(47.152)

 
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO
42.905
17.548
Imposto de renda e contribuição social
19
(999)
 
Lucro líquido do exercício


8.214
8.214
Quantidade de ações
Lucro por ação (em R$)
5,10
2,05
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV


Lucro líquido do exercício


Total do resultado abrangente do exercício


$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV


(ReapresentadoFluxo de caixa das atividades operacionais
Nota 2.15)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
42.905
17.548
$MXVWHVSDUDFRQFLOLDURUHVXOWDGR
Depreciação e amortização
2.311
2.311
(QFDUJRVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
34.723

5HFHLWD¿QDQFHLUDVREUHDWLYR¿QDQFHLURGHFRQFHVVmR
(83.147)

Provisão para créditos de liquidação duvidosa
200
3URYLVmRSDUDFRQWLQJrQFLDV
322
Tributos diferidos
1.454
197
Perda na baixa de imobilizado
84
Variações nos ativos e passivos operacionais
$WLYR¿QDQFHLURGHFRQFHVVmR

105.010
Contas a receber de clientes
(3.948)
(4.008)
Adiantamentos a fornecedores

(14)
Impostos e contribuições a recuperar

1.142
Estoques
11
(339)
Outros ativos
(293)
318
Fornecedores
(1.119)
(2.582)
Partes relacionadas

Obrigações e encargos trabalhistas
(482)
427
Impostos e contribuições a recolher

(2.229)
Outros passivos

(1.498)
&DL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

97.205
Juros pagos
(31.111)
(41.877)
&DL[DOtTXLGRJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

55.328
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Compras de imobilizado
(245)

Compras de intangível
(72)
(1.919)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(317)
(4.522)
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV

2.022
3DJDPHQWRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
(79.484)

Adiantamento para futuro aumento de capital
8.425
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR


Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido
(43)
(812)
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício

1.073
1R¿QDOGRH[HUFtFLR
218

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido
(43)
(812)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
do lucro tributável apurado em cada exercício. O encargo de imposto de renda e a contribuição social
corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente
promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas
pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a
UHJXODPHQWDomR ¿VFDO DSOLFiYHO Gi PDUJHP D LQWHUSUHWDo}HV H HVWDEHOHFH SURYLV}HV TXDQGR
DSURSULDGRFRPEDVHQRVYDORUHVHVWLPDGRVGHSDJDPHQWRjVDXWRULGDGHV¿VFDLV2LPSRVWRGHUHQGD
e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, no passivo quando houver montantes a
pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do
balanço.O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método
GRSDVVLYRVREUHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHFRUUHQWHVGHGLIHUHQoDVHQWUHDVEDVHV¿VFDLVGRVDWLYRV
H SDVVLYRV H VHXV YDORUHV FRQWiEHLV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV 2 LPSRVWR GH UHQGD H D
contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que
OXFURWULEXWiYHOIXWXURHVWHMDGLVSRQtYHOHFRQWUDRTXDODVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSRVVDPVHUXVDGDV
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando
há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral
UHODFLRQDGR FRP D PHVPD HQWLGDGH OHJDO H PHVPD DXWRULGDGH ¿VFDO  5HFRQKHFLPHQWR GD
receita - $UHFHLWDFRPSUHHQGHRYDORUMXVWRGDFRQWUDSUHVWDomRUHFHELGDRXDUHFHEHUSHODSUHVWDomR
de serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos
impostos incidentes. A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado
FRPVHJXUDQoDpSURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVÀXLUmRSDUDD&RPSDQKLDHTXDQGR
critérios tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição a
seguir: D  5HFHLWD GH VHUYLoRV  A receita de prestação de serviços relacionados a operação e
H[SORUDomR GR 0LQHLUmR FRPR D UHDOL]DFmR GH HYHQWRV  DWLYLGDGHV HVSRUWLYDV MRJRV GH IXWHERO 
cessão de uso do espaço (shows), serviços de veiculação de publicidade nos telões localizados no
estádio e outras decorrentes da exploração das fontes de receita do Estádio é reconhecida no período
HPTXHRVVHUYLoRVVmRSUHVWDGRVXWLOL]DQGRRUHJLPHGHFRPSHWrQFLD E 5HFHLWD¿QDQFHLUDA
UHFHLWD ¿QDQFHLUD GHFRUUHQWH GR DWLYR ¿QDQFHLUR p UHFRQKHFLGD SHOR PpWRGR OLQHDU FRP EDVH QR
WHPSRHWD[DGHMXURVHIHWLYDVREUHRPRQWDQWHGRSULQFLSDOHPDEHUWR$WD[DGHMXURVHIHWLYDIRL
DSXUDGD FRP EDVH QR ÀX[R GH FDL[D GHVFRQWDGR FRQVLGHUDQGR RV GHVHPEROVRV HIHWXDGRV SDUD
execução das obras de reforma, renovação e adequação do Mineirão e os recebimentos de caixa
futuros estimados durante o prazo de concessão. 'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVA distribuição
de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações
¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDDR¿QDOGRH[HUFtFLRFRPEDVHHPVHXHVWDWXWRVRFLDO4XDOTXHUYDORU
acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas,
em Assembleia Geral. 1RUPDVQRYDVHLQWHUSUHWDo}HVGHQRUPDVTXHDLQGDQmRHVWmRHP
YLJRU  As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o
H[HUFtFLRGH$DGRomRDQWHFLSDGDGHQRUPDVHPERUDHQFRUDMDGDSHOR,$6%QmRpSHUPLWLGD
QR%UDVLOSHOR&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWR&RQWiEHLV &3& ,)56³,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV´
DERUGDDFODVVL¿FDomRDPHQVXUDomRHRUHFRQKHFLPHQWRGHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURV$YHUVmR
FRPSOHWDGR,)56IRLSXEOLFDGDHPMXOKRGHFRPYLJrQFLDSDUDRGHMDQHLURGHH
VXEVWLWXLDRULHQWDomRQR,$6TXHGL]UHVSHLWRjFODVVL¿FDomRHjPHQVXUDomRGHLQVWUXPHQWRV
¿QDQFHLURV$VSULQFLSDLVDOWHUDo}HVTXHR,)56WUD]VmR L QRYRVFULWpULRVGHFODVVL¿FDomRGH
DWLYRV ¿QDQFHLURV LL  QRYR PRGHOR GH impairment SDUD DWLYRV ¿QDQFHLURV KtEULGR GH SHUGDV
HVSHUDGDVHLQFRUULGDVHPVXEVWLWXLomRDRPRGHORDWXDOGHSHUGDVLQFRUULGDVH LLL ÀH[LELOL]DomRGDV
H[LJrQFLDVSDUDDGRomRGDFRQWDELOLGDGHGHhedge. A administração está avaliando o impacto total de
sua adoção. Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor
TXH SRGHULDP WHU LPSDFWR VLJQL¿FDWLYR VREUH D &RPSDQKLD  5HDSUHVHQWDomR GDV FLIUDV
comparativas - 3DUD ¿QV GH FRPSDUDELOLGDGH FRP RV VDOGRV GH  GH GH]HPEUR GH  D
Companhia segregou em 31 de dezembro de 2014, do saldo de fornecedores, o montante de R$
UHIHUHQWHDRVDOGRGHFRQWDVDSDJDUFRPR&RQVyUFLR&RQVWUXWRU1RYD$UHQDUHVSRQViYHO
SHODV REUDV GH UHIRUPD GR ³0LQHLUmR´ FXMRV  DFLRQLVWDV VmR RV PHVPRV GD &RPSDQKLD
Adicionalmente, a Companhia realizou a segregação entre o ativo circulante e não circulante dos
LPSRVWRVDUHFXSHUDUQRPRQWDQWHGH5GHIRUPDDUHÀHWLUDH[SHFWDWLYDGHUHDOL]DomRGRV
PHVPRV7DPEpPIRLHIHWXDGDDUHFODVVL¿FDomRGRYDORUGH5QRDWLYRFLUFXODQWHHQWUHDV
OLQKDVGHDWLYR¿QDQFHLURGHFRQFHVVmRHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
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(VWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRVFRQWiEHLVFUtWLFRVAs estimativas e os
MXOJDPHQWRV FRQWiEHLV VmR FRQWLQXDPHQWH DYDOLDGRV H EDVHLDPVH QD
H[SHULrQFLDKLVWyULFDHHPRXWURVIDWRUHVLQFOXLQGRH[SHFWDWLYDVGHHYHQWRVIXWXURVFRQVLGHUDGDV
razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com
UHODomR DR IXWXUR 3RU GH¿QLomR DV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV UHVXOWDQWHV UDUDPHQWH VHUmR LJXDLV DRV
UHVSHFWLYRV UHVXOWDGRV UHDLV $V HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV TXH DSUHVHQWDP XP ULVFR VLJQL¿FDWLYR
FRPSUREDELOLGDGHGHFDXVDUXPDMXVWHUHOHYDQWHQRVYDORUHVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVSDUD
o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. $WLYR ¿QDQFHLUR GH FRQFHVVmR  A
&RPSDQKLDUHFRQKHFHXR³$WLYR¿QDQFHLURGHFRQFHVVmR´FRPEDVHHPÀX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR
que considera os desembolsos feitos na construção do Estádio e os valores estimados a receber do
Poder Concedente relativos ao ressarcimento desses investimentos, conforme previsão contratual. A
7D[D,QWHUQDGH5HWRUQR 7,5 IRLDSXUDGDSHORÀX[RGHGHVHPEROVRV FXVWRGDFRQVWUXomR HHQWUDGDV
HVWLPDGDV$7,5DSXUDGDVHUiDSOLFDGDVREUHRYDORUSUHVHQWHGR³$WLYR¿QDQFHLURGHFRQFHVVmR´
SDUDUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD¿QDQFHLUDVREUHRUHIHULGRDWLYR1DSURMHomRGDVSDUFHODVIXWXUDVD
receber do Poder Concedente, foram utilizados os critérios previstos contratualmente (TJLP e IPCA,
conforme aplicável a cada parcela). A estimativa futura desses índices foi efetuada com base em
informações de mercado na data do balanço.
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


Caixa e bancos
47

$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
171
218

$VDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHP&HUWL¿FDGRVH'HSyVLWRV%DQFiULRV ³&'%´ SRVVXHPUHQGLPHQWRV
DWUHODGRVjWD[DGHGR&HUWL¿FDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR ³&',´ HPGHGH]HPEURGH
(VWDVDSOLFDo}HVVmRPDQWLGDVMXQWRDLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKD2VSUD]RV
para resgate são imediatos e sem ônus para a companhia.
 $WLYR ¿QDQFHLUR GH FRQFHVVmR  Refere-se à parcela de valores a receber decorrentes do
FRQWUDWRGHSDUFHULDS~EOLFRSULYDGD¿UPDGRFRPR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVSRULQWHUPpGLRGD
6HFUHWDULDGH3ODQHMDPHQWRH*HVWmR 6(3/$*  1RWD 7UDWDVHGHXPGLUHLWRLQFRQGLFLRQDO
GH UHFHEHU FDL[D RX RXWUR DWLYR ¿QDQFHLUR GLUHWDPHQWH GR 3RGHU &RQFHGHQWH SHODV REUDV GH
reforma, renovação e adequação do Estádio:


(ReapresentadoCirculante
Nota 2.15)
$WLYR¿QDQFHLURDIDWXUDU

110.990
$WLYR¿QDQFHLURIDWXUDGR
8.525

125.287

Não Circulante
$WLYR¿QDQFHLURDIDWXUDU



749.194
O recebimento das contraprestações está ocorrendo em 120 parcelas para a parcela pecuniária
PHQVDO 3D HHPSDUFHODVFRPSOHPHQWDUHVPHQVDLV 3E 2UHFHELPHQWRGRDWLYR¿QDQFHLUR
GH FRQFHVVmR WHYH LQtFLR HP MDQHLUR GH  H HVWi GH DFRUGR FRP R SUHYLVWR QR FRQWUDWR GH
concessão.
0RYLPHQWDomRGRDWLYR¿QDQFHLURGHFRQFHVVmR


Saldo inicial
749.194 791.538
5HFHLWD¿QDQFHLUD
83.147

Recebimentos
 (105.010)
 749.194
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV


(ReapresentadoNota 2.15)
Contas a receber de clientes faturados
2.574

Contas a receber de clientes a faturar
15.257

Provisão para créditos de liquidação duvidosa



13.213
Circulante

13.213
Não circulante
9.545

13.213
Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possuía em seu contas a receber o montante de R$ 10.991
5 TXHHQFRQWUDYDPVHYHQFLGRVPDVQmRimpaired. Os referidos valores encontramse em negociação e a administração da Companhia não possui expectativa de perda dos mesmos. Em
GHGH]HPEURGHIRLHIHWXDGDUHFODVVL¿FDomRGHFRQWDVDUHFHEHUQRPRQWDQWHGH5SDUD
o ativo não circulante, considerando a expectativa para recebimento do saldo, que encontra-se em
FREUDQoDMXGLFLDO(VWHVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUWRWDOL]DYDHP5HPGHGH]HPEURGH


A vencer

5.887
Vencido de 1 a 29 dias
131
2.150
Vencido de 30 a 59 dias
538
557
9HQFLGRGHDGLDV
1.879
1.094
9HQFLGRGHDGLDV

1.853
9HQFLGRKiPDLVGHGLDV

2.351
17.831
13.882
,PSRVWRVHFRQWULEXLo}HVDUHFXSHUDU


(ReapresentadoNota 2.15)
PIS a recuperar
1.352
1.744
COFINS a recuperar

7.511
IRRF
4.204
2.209
Outros
183

11.419

Circulante
2.381
3.790
Não circulante
9.038
8.279
11.419

$WLYRLPRELOL]DGR
Taxa anual
de
depreciação  Adições Baixas Transferência

Custo
Equipamentos em geral

127
1.291
Móveis e utensílios
3.529
94

Instalações
193
193
Equipamentos de informática

24
390
Veículos
47
47
111
(28)
83
Outros
5.410
245
(28)

Depreciação acumulada
Equipamentos em geral
10%
(141)
(128)

Móveis e utensílios
10%

(355)
(1.004)
Instalações
10%
(30)
(20)
(50)
Equipamentos de informática
20%
(115)

(191)
Veículos
25%
(18)
(12)
(30)
Outras
10%
(27)
(11)
(38)
(980)

(1.582)
Imobilizado líquido
4.430
(357)
(28)
4.045
$WLYRLQWDQJtYHO
Taxa anual
de
DPRUWL]DomR
 Adições Transferência

Custo
Softwares
188
5
193
Benfeitorias em imóveis
de terceiros


28
44.775

72
28

Amortização acumulada
Softwares
20%
 
(40)
(100)
Benfeitorias em imóveis
de terceiros
4%
(2.784)

(4.453)
(2.844)
(1.709)
(4.553)
Intangível líquido
42.024

28
40.415
)RUQHFHGRUHV


(ReapresentadoNota 2.15)
Fornecedores de materiais
1.347
3.398
Fornecedores de serviços
83
53
Medições a faturar



4.812
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Encargos


Crédito industrial - BNDES
TJLP + 2,34% a.a.
358.708 394.977
Banco Itaú
CDI + 3,79% a.a.
10.000
10.000
Banco Bradesco
CDI + 3,54% a.a.
1.559

 431.488
Circulante

75.341
Não circulante
319.705 
 431.488
Garantias - 2V HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV IRUDP FDSWDGRV HP PRHGD QDFLRQDO H HVWmR
JDUDQWLGRV VXEVWDQFLDOPHQWH SRU  'LUHLWR GH UHFHELPHQWR GD LQWHJUDOLGDGH GD UHFHLWD

GD EHQH¿FLiULD  7RGRV RV GHPDLV GLUHLWRV GD EHQH¿FLiULD HPHUJHQWHV VRE FRQWUDWR GH
333  7RWDOLGDGH GRV GLUHLWRV FUHGLWyULRV SUHVHQWHV RX IXWXURV GHWLGRV SHOD EHQH¿FLiULD
(VFDORQDPHQWRGRVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVOs montantes registrados no passivo não
FLUFXODQWHWrPDVHJXLQWHFRPSRVLomRSRUDQRGHYHQFLPHQWR



37.588
2017
38.712
37.588
2018
39.545
37.588
2019 e acima
241.448 243.383
319.705 
Cláusulas restritivas  $ &RPSDQKLD SRVVXL FRQWUDWR GH HPSUpVWLPR H ¿QDQFLDPHQWR TXH
apresenta cláusulas restritivas as quais estabelecem obrigações quanto à manutenção de índice
¿QDQFHLURVREUHDVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDV ËQGLFHGH&REHUWXUDGR6HUYLoRGH'tYLGD,&6' 
FXMRGHVFXPSULPHQWRSURGX]HIHLWRVDSHQDVDRTXHFRQFHUQHjLPSRVVLELOLGDGHGHGLVWULEXLomR
GH TXDLVTXHU UHFXUVRV DRV DFLRQLVWDV VRE D IRUPD GH GLYLGHQGRV MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR
SDJDPHQWRGHMXURVHRXDPRUWL]DomRGHGtYLGDVXERUGLQDGDHRXUHGXomRGHFDSLWDOSUyODERUH
participação nos resultados e honorários a qualquer título. A Companhia não possui contratos
GHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVTXHSRVVXDPFOiXVXODVUHVWULWLYDVTXHHVWDEHOHoDPREULJDo}HV
TXDQWR D PDQXWHQomR GH tQGLFHV ¿QDQFHLURV FXMR GHVFXPSULPHQWR WRUQH DXWRPDWLFDPHQWH
exigível o vencimento da dívida.
7ULEXWRVGLIHULGRV


Imposto de renda
8.088
7.353
Contribuição social
2.912

11.000
10.001
PIS


COFINS
3.511

4.272
3.817
15.272
13.818
2V LPSRVWRV VmR UHJLVWUDGRV SDUD UHÀHWLU RV HIHLWRV ¿VFDLV IXWXURV DWULEXtYHLV jV GLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVHVREUHRVSUHMXt]RV¿VFDLV$VGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVVmRGHFRUUHQWHVGDDSOLFDomR
do CPC 17 - Contrato de Construção e ICPC 01 - Contrato de Concessão.
3DUWHVUHODFLRQDGDV
D 3DVVLYRFLUFXODQWH
&RQWDVDSDJDU


(ReapresentadoNota 2.15)
Consorcio Construtor Nova Arena




E 3DVVLYRQmRFLUFXODQWH
Adiantamento para futuro aumento de capital


Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A.
8.115
8.115
Egesa Engenharia S.A.
2
2
+DS(QJHQKDULD/WGD
321
321
8.438
8.438
Além dos saldos acima, que não são corrigidos monetariamente, a Companhia está aguardando
deliberação de seus acionistas para eventual registro de valores a receber em montante
aproximado de R$ 18.900, contra o qual poderão vir a ser abatidos valores devidos ao Consórcio
Construtor Nova Arena e montantes anteriormente recebidos a título de adiantamento para futuro
aumento de capital. F  5HPXQHUDomR GD DGPLQLVWUDomR  A remuneração da administração
HVWiUHJLVWUDGDQRJUXSRGHGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHWRWDOL]D5HPGHGH]HPEURGH
2015 (2014-R$ 1.577).
 3URYLVmR SDUD FRQWLQJrQFLD  A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas
e cíveis em andamento e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como
QD MXGLFLDO 4XDQGR DSOLFiYHLV DV GHPDQGDV VmR DPSDUDGDV SRU GHSyVLWRV MXGLFLDLV $V
provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas
pela administração, amparada pela opinião de seus consultores legais externos e internos.
(P  GH GH]HPEUR GH  H GH  VHJXQGR RV DVVHVVRUHV MXUtGLFRV KDYLDP SURFHVVRV
substancialmente de natureza trabalhista com estimativa de perda provável no montante de R$
349, os quais se encontram devidamente provisionados e referem-se a reclamações trabalhistas
e indenizatórias. Em 31 de dezembro de 2015 a Companhia possuía processos avaliados pelos
DVVHVVRUHVMXUtGLFRVFRPRVHQGRGHULVFRSRVVtYHOQmRSURYLVLRQDGRVQRPRQWDQWHDSUR[LPDGR
de R$ 1.723 (2014 – R$ 823), referente à ações cíveis, trabalhistas e tributárias. Adicionalmente,
D&RPSDQKLDpSDUWHTXDOL¿FDGDFRPRUHVSRQViYHOVROLGiULDHPFRQWLQJrQFLDUHODFLRQDGDDXVR
LQGHYLGRGR5(&23$QRPRQWDQWHGH5PLOFXMDSUREDELOLGDGHGHULVFRDYDOLDGDSHORV
DVVHVVRUHVMXUtGLFRVpGHSHUGDSRVVtYHO
3DWULP{QLROtTXLGR D &DSLWDOVRFLDO&DSLWDODXWRUL]DGRA Companhia está autorizada
a aumentar o seu capital social até o limite de R$ 250.000 mediante deliberação do Conselho
de Administração, que decidirá sobre as condições de integralização, características das ações
preferenciais e ordinárias a serem emitidas e preço de emissão. &DSLWDOLQWHJUDOL]DGRO capital
LQWHJUDOL]DGRGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHHGHpGH5UHSUHVHQWDGR
pelo valor nominal de R$ 30,00 cada, tendo sido integralizadas até 31 de dezembro de 2015 e 2014,
o total de 8.214 mil ações. Estas ações foram integralizadas na proporção, conforme tabela a seguir:
Quantidade de ações
Valor do
HPPLOKDUHV
capital social
Construcap CCPS Engenharia e Comércio. S.A.
4.830
144.912
Egesa Engenharia S.A.


+DS(QJHQKDULD/WGD
1.318
39.522


E 5HVHUYDOHJDOA reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro
líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por
¿P DVVHJXUDU D LQWHJULGDGH GR FDSLWDO VRFLDO H VRPHQWH SRGHUi VHU XWLOL]DGD SDUD FRPSHQVDU
SUHMXt]RHDXPHQWDUFDSLWDO F 5HVHUYDHVWDWXWiULDO lucro líquido apurado no exercício, após
DGHVWLQDomRGDUHVHUYDOHJDOQDIRUPDGDOHLSRGHUiVHUGHVWLQDGRjUHVHUYDSDUDFRQWLQJrQFLDV
à retenção de lucros previstos em orçamento de capital aprovado pela Assembleia Geral de
acionistas ou à reserva de lucros a realizar. G 5HVHUYDGHVXEYHQomRReserva de retenção
dos valores relacionados aos aportes do Poder Público para as obras de reforma, renovação
e adequação do Estádio constituída nos termos da lei aplicável. H  'LYLGHQGRV  Conforme
estatuto social, a Companhia deverá distribuir, no mínimo, um dividendo obrigatório de 5% do
OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR DMXVWDGR QRV WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL Q 


Lucro líquido do exercício


Constituição da reserva legal
(2.095)
(842)
7UDQVIHUrQFLDSDUDUHVHUYDGHVXEYHQomR
(39.811)  
Base de cálculo para os dividendos mínimos
5HFHLWDA reconciliação entre a receita bruta e a receita líquida é como segue:


Receita de operação (a)

53.754
$WXDOL]DomRGRDWLYR¿QDQFHLUR E

71.389
Impostos e contribuições (c)
(11.355) (12.339)
108.324
112.804
D $UHFHLWDGHRSHUDomRUHÀHWHRVYDORUHVDUUHFDGDGRVDWtWXORGHSDUFHODVSHFXQLiULDVSUHYLVWDV
no contrato de concessão, bem como a venda de ingressos para partidas de futebol, a realização
de eventos comerciais, aluguel de áreas e instalações e exploração de outras fontes de receita
GR(VWiGLR E 5HIHUHVHjDWXDOL]DomRGRDWLYR¿QDQFHLURGHFRQFHVVmRFRPEDVHQDDSOLFDomR
GD WD[D GH UHWRUQR HVWLPDGD VREUH R VDOGR HP DEHUWR GR DWLYR ¿QDQFHLUR F  2V LPSRVWRV H
contribuições incidentes na receita de operação referem-se ao PIS (Programa de Integração
Social), COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e ISS (Imposto
sobre Serviços).
&XVWRVHGHVSHVDVSRUQDWXUH]D
Pessoal
Serviços públicos
Despesa com manutenção
Serviços de terceiros
Despesas com aluguel de equipamentos
Materiais
Taxas
Depreciação e amortização
Propaganda e publicidade
Despesas tributárias
Outros
Total do custo e despesas administrativas
Custos dos serviços prestados
Despesas gerais e administrativas
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
5HFHLWD¿QDQFHLUD
-XURVVREUHDSOLFDomR¿QDQFHLUD
Juros de mora e descontos obtidos
Variação monetária ativa
2XWUDVUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
Despesa Financeira
Despesas e comissões bancárias
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Juros de mora
Variação monetária passiva
2XWUDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV


(13.124)


(3.824)
(1.529)


(2.311)
(284)
(25)


(32.071)
(10.385)



(13.580)
(2.227)
(14.885)
(7.298)
(1.532)
(1.177)
(1.033)
(2.311)
(250)
(42)
(4.141)
 
(33.527)
(14.949)
 





80
45
13.333
722
14.180

1
25

372


(34.723)
(149)
(1.318)
(737)
(37.143)

(335)

(530)
(8.723)
(907)
(47.152)

5HVXOWDGR¿QDQFHLUR


,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
D &RPSRVLomRGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV 1RWD


Ativo
3UHMXt]R¿VFDOHEDVHQHJDWLYD
(4.713)
(4.285)
Passivo
Margem de construção
10.913
10.831
Diferimento da margem de remuneração
4.800
3.455
11.000
10.001
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na
SURSRUomRGDSUREDELOLGDGHGHTXHOXFURWULEXWiYHOIXWXURHVWHMDGLVSRQtYHOHFRQWUDRTXDODV
diferenças temporárias possam ser usadas. E  5HFRQFLOLDomR GR UHVXOWDGR GH LPSRVWR GH
UHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOA reconciliação entre o resultado de imposto de renda e de
contribuição social pela alíquota nominal e pela efetiva está demonstrada a seguir:


Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
42.905
17.548
Alíquota nominal
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal
(14.588)

Exclusões permanentes

30.845
Adições permanentes
(2.557)
(1.098)
IR/CS sobre adições temporárias não constituídos
(177)
,5&6VREUHSUHMXt]R¿VFDOHEDVHQHJDWLYDQmRFRQVWLWXtGRV
(12.117) (24.289)
(QFDUJR¿VFDO
(999)

F /HL(PGHMDQHLURGHHQWURXHPYLJRUD/HLQRWHQGRHPYLVWD
que a Companhia decidiu não antecipar os efeitos desta lei em 2014. A partir de 2015, foram
abertas as subcontas para registro das diferenças positivas e negativas entre os valores dos ativos
mensurados conforme a legislação societária e os valores mensurados de acordo com os critérios
FRQWiEHLVYLJHQWHVHPGHGH]HPEURGH 577 SDUDTXHRHIHLWRWULEXWiULRGHVVHVDMXVWHV
VHMDGDGRjPHGLGDGDUHDOL]DomRGHVVHVDWLYRV
*HVWmRGHULVFR¿QDQFHLUR- )DWRUHVGHULVFR¿QDQFHLURAs atividades da Companhia
DH[S}HDGLYHUVRVULVFRV¿QDQFHLURVULVFRGHPHUFDGR ULVFRGRÀX[RGHFDL[DRXYDORUMXVWR
DVVRFLDGRFRPWD[DGHMXURV ULVFRGHFUpGLWRHULVFRGHOLTXLGH]2SURJUDPDGHJHVWmRGHULVFR
JOREDOGD&RPSDQKLDEXVFDPLQLPL]DUSRWHQFLDLVHIHLWRVDGYHUVRVQRVHXGHVHPSHQKR¿QDQFHLUR
A gestão de risco é realizada pela tesouraria, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de
$GPLQLVWUDomR$ WHVRXUDULD LGHQWL¿FD DYDOLD H SURWHJH D &RPSDQKLD FRQWUD HYHQWXDLV ULVFRV
¿QDQFHLURV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWDEHOHFHSULQFtSLRVSRUHVFULWRSDUDDJHVWmRGH
ULVFRJOREDOEHPFRPRSDUDiUHDVHVSHFt¿FDVFRPRULVFRGHWD[DGHMXURVULVFRGHFUpGLWRH
investimento de excedentes de caixa. Risco de mercado5LVFRGRÀX[RGHFDL[DRXYDORUMXVWR
DVVRFLDGRFRPWD[DGHMXURV$&RPSDQKLDQmRWHPDWLYRVVLJQL¿FDWLYRVHPTXHLQFLGDPMXURV
2ULVFRGHWD[DGHMXURVGD&RPSDQKLDGHFRUUHGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]R
2VHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVjVWD[DVYDULiYHLVH[S}HPD&RPSDQKLDDRULVFRGHWD[DGH
MXURVGHÀX[RGHFDL[D2VHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVjVWD[DV¿[DVH[S}HPD&RPSDQKLD
DR ULVFR GH YDORU MXVWR DVVRFLDGR j WD[D GH MXURV 'XUDQWH  H  RV HPSUpVWLPRV GD
Companhia às taxas variáveis eram mantidos em reais. 5LVFRGHFUpGLWRO risco de crédito
decorre de depósitos em bancos bem como de exposições de crédito a clientes. A administração
QmRHVSHUDQHQKXPDSHUGDGHFRUUHQWHGHLQDGLPSOrQFLDVXSHULRUDRYDORUMiSURYLVLRQDGRRisco
GHOLTXLGH]$SUHYLVmRGHÀX[RGHFDL[DpUHDOL]DGDSHODWHVRXUDULDTXHPRQLWRUDDVSUHYLV}HV
FRQWtQXDVGDVH[LJrQFLDVGHOLTXLGH]SDUDDVVHJXUDUTXHHOHWHQKDFDL[DVX¿FLHQWHSDUDDWHQGHU
jVQHFHVVLGDGHVRSHUDFLRQDLV(VVDSUHYLVmROHYDHPFRQVLGHUDomRRVSODQRVGH¿QDQFLDPHQWR
da dívida, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do quociente do balanço
SDWULPRQLDO H VH DSOLFiYHO H[LJrQFLDV UHJXODWyULDV OHJDLV 2 H[FHVVR GH FDL[D DOpP GR VDOGR
H[LJLGRSDUDDGPLQLVWUDomRGRFDSLWDOFLUFXODQWHpLQYHVWLGRHPFRQWDVEDQFiULDVFRPLQFLGrQFLD
GHMXURVGHSyVLWRVDSUD]RGHSyVLWRVGHFXUWRSUD]RHWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVHVFROKHQGR
LQVWUXPHQWRV FRP YHQFLPHQWRV DSURSULDGRV RX OLTXLGH] VX¿FLHQWH SDUD IRUQHFHU PDUJHP
VX¿FLHQWHFRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHODVSUHYLV}HVDFLPDPHQFLRQDGDV*HVWmRGHFDSLWDO
- 2VREMHWLYRVGD&RPSDQKLDDRDGPLQLVWUDUVHXFDSLWDOVmRRVGHVDOYDJXDUGDUDFDSDFLGDGHGH
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter
RXDMXVWDUDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDDDGPLQLVWUDomRSRGHRXSURS}HQRVFDVRVHP
TXHRVDFLRQLVWDVWrPGHDSURYDUUHYHUDSROtWLFDGHSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVGHYROYHUFDSLWDO
aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível
GHHQGLYLGDPHQWR2VtQGLFHVGHDODYDQFDJHP¿QDQFHLUDHPGHGH]HPEURGHHGH
podem ser assim sumariados:


7RWDOGRVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
 431.488
Menos: caixa e equivalentes de caixa
(218)

Dívida líquida
370.049 431.227
Total do patrimônio líquido
 352.773
 784.000
Capital total (patrimônio líquido + dívida líquida)
ËQGLFHGHDODYDQFDJHP¿QDQFHLUD
48,39%
55,0%
(VWLPDWLYDGHYDORUMXVWRPressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes
e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment) no caso de
FRQWDVDUHFHEHUHVWHMDPSUy[LPRVGHVHXVYDORUHVMXVWRV
6HJXURV$&RPSDQKLDPDQWpPFREHUWXUDGHVHJXURVHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGRVVX¿FLHQWHV
pela administração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2014, a Companhia apresentava as seguintes principais apólices
de seguro contratadas com terceiros:
0RQWDQWHGD&REHUWXUD
%HQVVHJXUDGRV
5LVFRVFREHUWRV


Responsabilidade civil
Responsabilidade civil
30.000
30.000
,QFrQGLRUDLRH[SORVmRGDQRVHOpWULFRV
Patrimônio e estoques
vendaval a fumaça/lucros cessantes
400.000
400.000
Roberto R. Capobianco
Presidente do Conselho

Conselho de Administração
José Geraldo Mendes
Conselheiro

Diretoria Executiva
André Luis Santana Moraes
6DPXHO+HQULTXH&RUQpOLR/OR\G

Roberto G. Nelson de Senna
Conselheiro

Contadora:
Gleice de Cássia Barbosa
CRC/MG 070094/O-3

5HODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Aos Administradores e Acionistas
Minas Arena - Gestão de Instalações Esportivas S.A.
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD0LQDV$UHQD*HVWmRGH,QVWDODo}HV(VSRUWLYDV
S.A. (a “Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
OtTXLGR H GRV ÀX[RV GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD DVVLP FRPR R UHVXPR GDV
principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
5HVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV OLYUHV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU
fraude ou por erro.
5HVSRQVDELOLGDGHGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV
1RVVD UHVSRQVDELOLGDGH p D GH H[SUHVVDU XPD RSLQLmR VREUH HVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
GH DXGLWRULD (VVDV QRUPDV UHTXHUHP R FXPSULPHQWR GH H[LJrQFLDV pWLFDV SHOR DXGLWRU H TXH
D DXGLWRULD VHMD SODQHMDGD H H[HFXWDGD FRP R REMHWLYR GH REWHU VHJXUDQoD UD]RiYHO GH TXH DV
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
8PDDXGLWRULDHQYROYHDH[HFXomRGHSURFHGLPHQWRVVHOHFLRQDGRVSDUDREWHQomRGHHYLGrQFLD
D UHVSHLWR GRV YDORUHV H GDV GLYXOJDo}HV DSUHVHQWDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV 2V
SURFHGLPHQWRV VHOHFLRQDGRV GHSHQGHP GR MXOJDPHQWR GR DXGLWRU LQFOXLQGR D DYDOLDomR GRV
ULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRU
fraude ou por erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração
H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD &RPSDQKLD SDUD SODQHMDU RV
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
RSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGHVVHVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD8PDDXGLWRULDLQFOXLWDPEpP
a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
$FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VX¿FLHQWH H DSURSULDGD SDUD IXQGDPHQWDU
nossa opinião.
Opinião
(P QRVVD RSLQLmR DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH
HPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD0LQDV$UHQD*HVWmR
de Instalações Esportivas S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações
HRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
adotadas no Brasil.
%HOR+RUL]RQWHGHPDLRGH

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
&5&632³)´0*

Myrian Buenos Aires Moutinho
Contador CRC 1MG070919/O-8
256 cm -23 836144 - 1

