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Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
CNPJ/MF nº 07.682.638/0001-07

Demonstrações Financeiras 2020
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)

2020 2019
Ativo
Circulante
Caixas e equivalentes de caixa 90.442 62.482

- 189.208
21.390 13.132
1.150 503

11.964 3.955
Despesas antecipadas 3.164 4.479

- 1.025
5.794 6.571

40.743 24.919
284 352

174.931 306.626

Não circulante
Realizável a longo prazo

9.354 9.537
Depósitos judiciais 322 413

21.910 26.642
31.586 36.592

Imobilizado 27.382 25.623
Intangível 1.292.682 1.315.673
Intangível em construção 167.515 96.478

1.519.165 1.474.366
Total do ativo 1.694.096 1.780.992

2020 2019
Passivo
Circulante

1.317.674 75.216
49.454 40.051
3.660 779

637 34.764
14.071 22.549
2.291 -
3.579 6.859

10.967 7.308
8.387 4.497

1.410.720 192.023
Não circulante

- 1.268.446
104.841 99.727

115 484

2.778 887
306 2.140

108.040 1.371.684
Patrimônio líquido

Capital social 140.385 140.385
34.951 28.077

- 47.032
- 1.791

175.336 217.285
1.694.096 1.780.992

(Em milhares de Reais)
2020 2019

Receita operacional líquida 348.990 626.443
Custos dos serviços prestados

Lucro bruto 90.065 366.698
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas

2020 2019

1.198

-

-

Outros resultados operacionais 571
53.210 324.546

Lucro operacional e antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 15.202 292.697

Lucro líquido do exercício 9.165 197.282

em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020 2019

Lucro líquido do exercício 9.165 197.282
Outros resultados abrangentes

 para a demonstração do resultado
Hedge accounting 1.176

923 1.465

Total do resultado abrangente do exercício 7.374 194.440

(Em milhares de Reais)
Capital social Reserva de lucros

Subscrito
A 

integralizar Legal
Retenção 
de lucros

Dividendos 
adicionais 
propostos

Lucros 
acumulados

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 149.607 28.077 26.565 - - 4.633 199.660

- - - - - 197.282 - 197.282
- - - - - -

Destinações:
- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - 47.032 - -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 149.607 28.077 - 47.032 - 1.791 217.285
- - - - - 9.165 - 9.165
- - - - - -
- - - - - -

Destinações:
- - - - - -
- - - 6.874 - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 149.607 28.077 6.874 - - - 175.336

(Em milhares de Reais)
2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 9.165 197.282

6.037 29.604
73.307 64.379

78 433

95
-

8.539 1.329
102.178 120.820

1.796 1.942

1.475 60
- 818

132.843 336.142
Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução  dos ativos

3.346

777

1.474
Aumento (redução)  dos passivos

2.386
2.881

2.384
6.301 62.338

 social

1.464
7.549 7.128

Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 70.524 355.378
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

2.201 2.969

- 9.556
189.208

Caixa líquido proveniente das (usado nas) 
 atividades de investimento 132.634

- 3

-

Caixa líquido usado nas atividades de 

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 27.960 52.929
Demonstração do aumento do caixa e 
 equivalentes de caixa

62.482 9.553
90.442 62.482
27.960 52.929

Francisco Pierrini Maurício Dimitrov CRC 1SP129452/O-3

As Demonstrações Financeiras na íntegra acompanhadas de suas Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, 
www.viaquatro.com.br

Balanços Patrimoniais - Ativo    2020    2019
Circulante 138 159
Caixa e equivalentes de caixa 137 158
Tributos a recuperar 1 1
Não circulante 7.352 7.308
Propriedade para investimentos 7.352 7.308
Total do ativo 7.490 7.467
Balanços Patrimoniais - Passivo 2020 2019
Circulante 33 180
Fornecedores 11 65
Valores a pagar para partes relacionadas 14 113
Obrigações tributárias 5 1
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 3 1
Patrimônio líquido 7.457 7.287
Capital social – –
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.730 7.300
Prejuízos acumulados (273) (13)
Total do passivo e patrimônio líquido 7.490 7.467

Demonstrações do Resultado    2020    2019
Receita operacional líquida 29 –
Lucro bruto 29 –
Despesas operacionais
Despesa com pessoal (16) (4)
Despesas Gerais e Administrativas (241) (9)
Despesas Comerciais (32) –
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (260) (13)
Resultado financeiro líquido: Receitas financeiras 1 –
Despesas financeiras (1) –
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (260) (13)
Prejuízo do exercício/período (260) (13)

Demonstrações do Resultado Abrangente    2020    2019
Prejuízo do exercício/período (260) (13)
Outros resultados abrangentes – –
Total dos resultados abrangentes do período (260) (13)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Prejuízos  Patrimônio
   social acumulados AFAC        líquido
Saldos em 14/08/2019 – – – –
AFAC – 7.300 7.300
Prejuízo do período – (13) – (13)
Saldos em 31/12/2019 – (13) 7.300 7.287
AFAC – – 430 430
Prejuízo do exercício – (260) – (260)
Saldos em 31/12/2020 – (273) 7.730 7.457

Demonstrações dos Fluxos de Caixa    2020    2019
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL (260) (13)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Provisão para participação nos Lucros 3 1
Variações nas contas de ativo e passivo
Tributos a Recuperar – (1)
Fornecedores (54) 66
Valores a pagar para partes relacionadas (99) 113
Obrigações tributárias 4 1
Obrigações trabalhistas e previdenciárias (1) –
Caixa líquido consumido das atividades operacionais (407) 166
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de propriedade para investimento (44) (7.308)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (44) (7.308)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 430 7.300
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamento 430 7.300
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (21) 158
Caixa e equivalentes de caixa no início do período 158 –
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 137 158
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (21) 158

REC SS Pipeline Empreendimentos IX S.A.
CNPJ/MF nº 34.546.074/0001-40

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em Milhares de Reais)

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório 
dos Auditores Independentes estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia.

Thiago Augusto Cordeiro – Diretor – Thomas Daniel Conway – Diretor
Adriana Ruiz Alcazar – Contadora CRC 1SP 163.263/O-0

de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou re-
presentações falsas intencionais;
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria a fim de planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Companhia e suas controladas;
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas divulgações feitas pela administração;
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e 
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional;
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;
• Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequen-

temente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significa-
tivas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamen-
tos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles 
que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corren-
te e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso 
relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, 
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso rela-
tório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar 
os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 10 de março de 2021
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas


