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CNPJ/MF nº 07.682.638/0001-07
Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Sobre a Companhia: 1.1. Aos acionistas: Senhores Acionistas, sub- ,3&   HP IHYHUHLUR GH FDGD DQR (P  R UHDMXVWH IRL GH  UHVµIRLXPDGDVFDPSDQKDVGHHQJDMDPHQWR8PDSDUFHULDFRPRJUXSR
metemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras acompa- 2.1. Dividendos propostos: Em 2018 a Companhia distribuiu um total teatral Família Burg, com o intuito de promover uma ação educativa tratannhadas do Relatório dos auditores independentes, elaboradas de acordo de R$ 276.225 na forma de Dividendos aos seus Acionistas (R$ 72.100 do de temas como o uso cidadão e solidário do elevador nas estações, para
com a legislação societária e expressando os resultados alcançados no em 2017). 2.2. Destaque JCP: Em dezembro de 2018 a Companhia fez o RULHQWDUSHVVRDVVHPGLÀFXOGDGHGHORFRPRomR$SURSRVWDHUDLQFHQWLYDU
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Neste exercício, a destaque e distribuição de Juros sobre o Capital Próprio no valor bruto de a prática da gentileza e a empatia entre os usuários. Foram realizadas 38
Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (ViaQuatro ou Com- 5  5HP 
H[SRVLo}HVQRGHFRUUHUGRDQRSRUPHLRGHSDUFHULDV,QVWLWXLo}HVH21*V
panhia) continuou enfatizando o aprimoramento do seu modelo de gestão 3. Estratégia e Gestão: 3.1. Governança Corporativa: A ViaQuatro pos- FRP R LQWXLWR GH DERUGDU WHPDV GH UHOHYkQFLD VRFLDO HQWUH DV TXDLV  $
operacional, incorporando novas práticas nos processos de atendimento e sui uma estrutura de governança corporativa que inclui o Conselho de Ad- 0DWD$WOkQWLFDTXHVHTXHU'D/LWHUDWXUDj5D]mR&LQHPD3RUWXJXrV
QD TXDOLÀFDomR GDV SHVVRDV RWLPL]DQGR VXD DWXDomR QR PRQLWRUDPHQWR ministração e a Diretoria Executiva. A composição da alta gestão busca +LWFKFRFN([SRVLomR&RQVXODGRV4.1. Prêmios e reconhecimentos:
gerenciamento e comunicação com o foco no usuário, objetivando a me- valorizar o equilíbrio e a igualdade de oportunidades durante os processos Prêmio Maiores do Transporte & Melhores do Transporte(PQRYHPEUR
lhoria contínua da segurança, da orientação, do conforto, da mobilidade e de tomada de decisão. Por isso, todos os acionistas controladores têm de 2018, a ViaQuatro foi eleita pelo segundo ano consecutivo a Melhor
GDÁXLGH]GDVXDOLQKDGHPHWU{1.2. Apresentação: A Concessionária da participação efetiva no Conselho de Administração, aprovando medidas de 2SHUDGRUDGH7UDQVSRUWH)HUURYLiULRGH3DVVDJHLURVQR3UrPLR0DLR
Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (ViaQuatro), com sede em São Paulo, forma coletiva. 3.2. Gestão de Pessoas: A Companhia acredita na capa- UHVGR7UDQVSRUWH 0HOKRUHVGR7UDQVSRUWHSHOD270(GLWRUDWUDGLFLRQDO
Capital, tem como objeto exclusivo a exploração dos serviços integrantes cidade criativa, realizadora e transformadora do ser humano, o que motiva SXEOLFDomRGRVHWRUSelo Empresa Posithiva3HORWUDEDOKRFRQWtQXRGH
da concessão patrocinada para operação dos serviços de transporte de a realização de um trabalho em equipe, levando a organização a superar FRQVFLHQWL]DomRSDUDSUHYHQomRFRQWUD+,9$LGVD9LD4XDWURIRLXPDGDV
passageiros da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, da estação Luz GHVDÀRV H OLPLWHV )XQGDPHQWDGD QHVWD FUHQoD D HPSUHVD GHVHQYROYHX instituições homenageadas em 30/11/2018 pelo Programa Municipal de
até Taboão da Serra. 1.3. Destaques de 2018: Em março de 2018, foi uma política de gestão de pessoas com foco na excelência da seleção, re- DST/Aids, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo, e recerealizada a 5ª Emissão de Debêntures com valor de R$ 1.200 milhões. A tenção e desenvolvimento das pessoas, oferecendo subsídios para promo- beu o Selo Empresa Posithiva do prefeito Bruno Covas.
emissão das Debêntures foi objeto de distribuição pública com esforços YHURFUHVFLPHQWRGHVHXVSURÀVVLRQDLVGHPDQHLUDVyOLGDHUHVSRQViYHO$ 5. Considerações Finais: 5.1. Agradecimentos: A ViaQuatro agradece
restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob regime de Companhia desenvolveu 55 novos cursos e aplicou 81 temas na totalidade, DWRGRVRVQRVVRVXVXiULRVDRVDFLRQLVWDVSHORDSRLRHFRQÀDQoDGHSRVL
JDUDQWLDÀUPHGHFRORFDomRSDUDDWRWDOLGDGHGDV'HErQWXUHV2VUHFXUVRV que representou atingir 1047 colaboradores durante o ano de 2018. Pes- tados na equipe de direção da Companhia, ao Governo do Estado de São
líquidos captados por meio das emissões serão destinados à realização, de quisa de Satisfação - A qualidade do serviço prestado pela ViaQuatro foi 3DXORDRVIRUQHFHGRUHVLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDVVHJXUDGRUDVSHODSDUFH
investimentos relacionados à implantação da Fase II. No período de 22 à 26 comprovada pela Pesquisa de Satisfação, realizada em novembro de 2018.
ria desenvolvida. Agradecemos também aos nossos colaboradores pela
GH2XWXEURGHD9LD4XDWURIRLDXGLWDGDHPDQWHYHDFHUWLÀFDomRGR 2OHYDQWDPHQWRDSRQWRXQR,68ÌQGLFHGH6DWLVIDomRGR8VXiULR
GHGLFDomR H WUDEDOKR IXQGDPHQWDLV SDUD D VXSHUDomR GRV GHVDÀRV 5.2.
Além
do
bom
atendimento
dos
colaboradores
e
da
rapidez
na
viagem,
a
seu SGQ (Sistema de Gestão de Qualidade) em atendimento aos critérios
Auditores Independentes: Informamos que, no exercício encerrado em
pesquisa
ressaltou
que
a
inauguração
de
novas
estações
impactou
positiGDQRUPD,62HHPFXPSULPHQWRDRLWHPGRDQH[R9,,,GR
31 de dezembro de 2018, não foram contratados Auditores Independentes
Contrato de Concessão. Em 2018, entraram em operação 3 novas esta- vamente a percepção de melhorias.
para trabalhos diversos daqueles de auditoria externa. Em nosso relacionao}HVGD9LD4XDWUR(PIRLLQDXJXUDGDDHVWDomR+LJLHQySROLV 4. Sustentabilidade: Em 2018, foram realizadas 72 atividades com apoio
PHQWRFRP$XGLWRU,QGHSHQGHQWHEXVFDPRVDYDOLDURFRQÁLWRGHLQWHUHVVHV
0DFNHQ]LH(PIRLLQDXJXUDGDDHVWDomR2VFDU)UHLUH (P GHSDUFHLURV21*VHLQVWLWXLo}HV([SRVLo}HVIRWRJUiÀFDVDSUHVHQWDo}HV
musicais, teatrais e campanhas de saúde foram realizadas por meio de in- com trabalhos de não auditoria com base no princípio de que, o auditor não
27/10/2018, foi inaugurada a estação São Paulo-Morumbi.
centivo direto da concessionária ou leis de fomento reguladas pelo Governo deve auditar seu próprio trabalho, exercer funções gerenciais e promover
2. Desempenho Econômico-Financeiro
2018
2017 Variação % Federal, como as Leis Rouanet e de Incentivo ao Esporte. Alguns dos pro- QRVVRVLQWHUHVVHV$VLQIRUPDo}HVÀQDQFHLUDVDTXLDSUHVHQWDGDVHVWmRGH
Em R$ mil
Receita Líquida
670.737 585.608
14,5% MHWRVUHDOL]DGRVHPIRUDP&LQH%RD3UDoD+LVWyULDVTXH9LHUDP DFRUGRFRPDVSUiWLFDVDGRWDGDVQR%UDVLODSDUWLUGHGHPRQVWUDo}HVÀ
(-) Custos e Despesas
 (323.327)
22,2% GH 7UHP  6HPHDU &LGDGDQLD H 6XVWHQWDELOLGDGH  )HVWLYDO GH ,QLFLDomR QDQFHLUDV DXGLWDGDV$VLQIRUPDo}HV QmR ÀQDQFHLUDV DVVLP FRPR RXWUDV
(-) Resultado Financeiro Líquido
(55.267) (33.402)
65,5% (VSRUWLYD&LQH)DYHODQD(UDGD,QFOXVmR'LJLWDO$OpPGLVVRIRUDPGH informações operacionais, não foram objetos de auditoria por parte dos au(-) Imposto de Renda e Contribuição Social  (70.221)
(1,3%) senvolvidas 25 campanhas de engajamento em parceria com outras insti- ditores independentes. 5.3 Cláusula Compromissória: 2*UXSR&&5HVWi
Lucro Líquido
151.056 158.658
(4,8%) WXLo}HV yUJmRV RX HPSUHVDV EHQHÀFLDQGR D SRSXODomR  &DPSDQKD GR vinculado à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme
Dívida Bruta
 
 $JDVDOKR&DPSDQKD'67$,'6&DPSDQKDGH9DFLQDomRFRQWUD)HEUH cláusula compromissória constante em seu estatuto social.
6mR3DXORGHDEULOGH
Investimentos
 
83,8% $PDUHODHJULSH&DPSDQKDGH5DVWUHDPHQWR3UHFRFHGD+HSDWLWH/HL
A Administração
2UHDMXVWHGDVWDULIDVpIHLWRSHODYDULDomRGHGR,*30HGHGR WXUDQD9LD4XDWUR1DWDO6ROLGiULR$DomR´8VR&RQVFLHQWHGRV(OHYDGR
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)
'HPRQVWUDomRÀQDQFHLUDGRVÁX[RVGHFDL[D0pWRGRLQGLUHWRSDUDR
H[HUFtFLRÀQGRHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de Reais)
Nota
2018
2017
Nota
2018
2017
Passivo
Ativo
2018
2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Circulante
Circulante
Lucro líquido do exercício
151.056 158.658
Financiamentos
13
- 131.814
Caixas e equivalentes de caixa
6


$MXVWHVSRU
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
6 164.808 238.366
Debêntures
14 26.302
Imposto de renda e contribuição social diferidos

25.312
Conta reserva
58
Fornecedores
16
 163.183
Depreciação e amortização
54.555
41.352
Fornecedores - partes relacionadas
10
822
812
Contas a receber
7
15.280
11.210
Baixa do ativo imobilizado e intangível
333
567
Impostos e contribuições a recolher


Contas a receber - partes relacionadas
10
202
85
Provisão para perda esperada - contas a receber
1.234
17
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
15

20.328
Tributos a recuperar
8
2.607

9DULDomRFDPELDOVREUHÀQDQFLDPHQWRV
1.152
1.232
Dividendos e juros sobre capital próprio a
Despesas antecipadas
3.547
2.164
Variação cambial sobre derivativos

(842)
pagar
52.121
Contas a receber - operações com
Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros
16.658
2.418
Contas a pagar - operações com derivativos
21
37.526
derivativos
21
4.674
3.560
Variação monetária sobre debêntures
14.073


2XWUDVFRQWDVDSDJDU
Adiantamento a fornecedores


-XURVVREUHÀQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV

63.641
 420.808
Estoques (materiais sobressalentes)
48.784
41.032 Total do passivo circulante
Provisão para riscos cíveis trabalhistas e
2XWURVFUpGLWRV
160
 Não circulante
previdenciários


Financiamentos
13
- 
252.308 
Total do ativo circulante
Juros sobre impostos parcelados
31
Debêntures
14 1.246.680 525.332
Não circulante
Resultado de operação com derivativos
13.103
24.456
Impostos diferidos
E
71.588

Realizável a longo prazo
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e
 (41.601)
Capitalização de custos de empréstimos
Conta reserva
3
previdenciários
17
326
240
 276.350
Contas a receber - operações com derivativos
21
33
735
Contas a pagar - operações com derivativos
21
772 Variação nos ativos e passivos
Tributos a recuperar
8

10.208
4.018
4.330
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
(Aumento) redução dos ativos
Depósitos judiciais

147
Total do passivo não circulante
1.322.612 847.844
Contas a receber
(5.304) (5.125)
2XWURVFUpGLWRV

Patrimônio líquido
Contas a receber - partes relacionadas
(117)
(20)
10.131
11.182
Capital social
18a 140.385 140.385
Tributos a recuperar
7.644
133
Imobilizado
11

18.661
Reservas de lucro
18c
54.642 138.773
Adiantamento a fornecedores
(718)

Intangível
12  1.227.786 Dividendo adicional proposto
18d
16.000
Intangível em construção
12 
- Ajuste avaliação patrimonial
Estoques
(7.752) (8.075)
4.633
6.388
18g
Total do ativo não circulante
 
Despesas antecipadas e outros
(1.462)
1.001
 301.546
Total do ativo
1.642.365  Total do passivo e patrimônio líquido
Aumento (redução) dos passivos
1.642.365 
Fornecedores
(138.247)

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
Fornecedores - partes relacionadas
10
213
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRSDUDRH[HUFtFLRÀQGRHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de Reais)
2EULJDo}HVVRFLDLVHWUDEDOKLVWDV
321

Capital social Reserva de lucros
Dividendos
Ajustes de
Impostos e contribuições a recolher
56.653
26.770
A inteRetenção adicionais
Lucros avaliação
Pagamentos de imposto de renda e
Subscrito gralizar Legal de Lucros propostos acumulados patrimonial
Total
contribuição social


Saldos em 1º de janeiro de 2017
  14.106 108.727
(10.264) 
Liquidação de riscos cíveis, trabalhistas
Lucro líquido do exercício
158.658
- 158.658
e previdenciários
(604)

Ajustes de avaliação patrimonial
16.652
16.652


2XWUDVFRQWDVDSDJDU
'HVWLQDo}HV
Caixa líquido proveniente nas atividades
Reserva legal
- 

- operacionais
144.217 
Reserva de retenção de lucros


- Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Juros sobre capital próprio

- 
Liquidação de operação com derivativos
6.557 
Dividendos adicionais propostos
16.000
(16.000)
Aquisição de ativo imobilizado

(6.426)
Dividendos mínimo obrigatório
(37.681)
- (37.681)
Adição de ativo intangível
 (141.630)
Distribuição de dividendos intermediários em 27 de outubro
73.558 (238.366)
- (72.100)
- (72.100) $SOLFDo}HVÀQDQFHLUDVOtTXLGDVGHUHVJDWH
de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2017
   116.734
16.000
6.388 301.546 Caixa líquido usado nas atividades de investimento (43.683) (428.373)
Lucro líquido do exercício
151.056
- 151.056 )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
 (31.401)
Ajustes de avaliação patrimonial
(1.755) (1.755) Liquidação de operação com derivativos
Resgates/Aplicações na conta reserva
55
(58)
'HVWLQDo}HV
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHPGHDEULOGH
- (115.637)
(16.000)
- (131.637) Financiamentos e debêntures
Reserva legal
- 6.038
(6.038)
Captações
 223.842
Reserva de retenção de lucros
26.565
(26.565)
Pagamentos de principal
(850.168) (121.312)
Juros sobre capital próprio

(11.547)
- (12.644)
Pagamentos de juros
(87.010) (16.434)
Distribuição de dividendos intermediários em 26 de outubro
(303.308) 
Dividendos pagos a acionistas controladores

- 
de 2018
Caixa líquido usado nas atividades
  28.077
26.565
4.633 
Saldos em 31 de dezembro de 2018


 GHÀQDQFLDPHQWR
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações.
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRSDUDRH[HUFtFLRÀQGRHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de Reais, exceto quando informado de outra forma)
5.414 (153.676)
caixa
Nota
2018
2017
Nota
2018
2017 Demonstração do aumento (redução) do caixa
Receita operacional líquida
 670.737 585.608
,378


e equivalentes de caixa
Custos dos serviços prestados
Lei Rouanet, Incentivos audiovisuais,
No início do exercício
 157.815
Custo com pessoal
(78.610) (71.780)
esportivos e outros
(1.060)
(1.400) 1RÀQDOGRH[HUFtFLR


Custo de construção
 (111.707)
Água, luz, telefone, internet e gás

(451)
5.414 (153.676)
Depreciação e amortização
11 e 12 (51.786) (38.118)
Contribuições a sindicatos e associações de classes
(855)
 $VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
Serviços
 (13.885)
Provisão para perda esperada - Contas a receber
(1.234)
(130)
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHSDUDRH[HUFtFLRÀQGR
Materiais, equipamentos e veículos


2XWURV
(3.716)

em 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)
Energia elétrica
(23.440) 
 (51.558)
Nota
2018
2017
Seguros
(4.412)

Outros resultados operacionais
(505)

Lucro líquido do exercício
151.056 158.658
(2.278)
(321)
2XWURV
5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRÀQDQFHLUR
275.624
262.281
 
Outros resultados abrangentes
20 (55.267) (33.402) ,WHQVTXHVHUmRUHFODVVLÀFDGRVVXEVHTXHQWHPHQWH
Lucro bruto
330.578 313.670 5HVXOWDGRÀQDQFHLUR
Lucro
operacional
e
antes
do
imposto
de
Despesas operacionais
para a demonstração do resultado
renda e da contribuição social
220.357 
Despesas gerais e administrativas
Hedge accounting
21  
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
Despesas com pessoal
(21.268) (21.518)
Ativação de hedgeGHÁX[RGHFDL[D
(12.304) 34.132
correntes
e
diferidos
D

(70.221)
 (8.578)
Serviços
(18.773) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos
151.056 158.658
(1.755) 16.652
Depreciação e amortização
11 e 12

(3.234) Lucro líquido do exercício
 1,06050 Total do resultado abrangente do exercício
 175.310
Materiais, equipamentos e veículos

 Lucro líquido por ação (em reais - R$)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
1RWDV([SOLFDWLYDVjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVSDUDRH[HUFtFLRÀQGRHPGHGH]HPEURGH(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
2SUD]RGHYLJrQFLDGRFRQWUDWRpGHDQRVFRQWDGRVDSDUWLUGDGDWDGH IRLGLYLGLGRHPWUrVIDVHVFase I - 2SHUDomRGD/LQKD$PDUHODFRP
1. Contexto operacional
a) Constituição e objeto: A Concessionária da Linha 4 do Metrô de São assinatura, podendo ser prorrogada até o máximo de 35 anos, assegurando frota de 14 trens, atendendo seis estações (Butantã, Pinheiros, Faria Lima,
3DXOR6$ ´&RPSDQKLDµ FRPVHGHHP6mR3DXOR&DSLWDOWHPFRPRRE o prazo de exploração da operação de 30 anos, contados a partir do início Paulista, República e Luz) e o pátio de manutenção de Vila Sônia. A Fase
jeto exclusivo a exploração dos serviços integrantes da concessão patro- da operação da Fase I. A Concessionária poderá explorar receitas alterna- I deverá ter um período operacional mínimo de quatro anos antes do início
cinada para operação dos serviços de transporte de passageiros da Linha tivas, complementares, acessórias, receita de contraprestação pecuniária GDRSHUDomRGD)DVH,,2LQtFLRGDVRSHUDo}HVRFRUUHXFRQIRUPHSUHYLVWR
4 - Amarela do Metrô de São Paulo, da estação Luz até Taboão da Serra, H D UHFHLWD WDULIiULD 2 FRQWUDWR GH FRQFHVVmR IRL DVVLQDGR FRP R 3RGHU QR7HUPR$GLWLYR0RGLÀFDWLYRQHPGHMXQKRGH$WXDOPHQWH
FRP XPD H[WHQVmR GH  NP QD )DVH , WRWDOL]DQGR  NP QD )DVH ,, &RQFHGHQWHHPGHQRYHPEURGHRFRUUHQGRRDGLWDPHQWRHP WRGDV DV HVWDo}HV Mi HVWmR HP IXQFLRQDPHQWR  Fase II  2SHUDomR GD
compreendendo todas as atividades necessárias ou convenientes a este GHQRYHPEURGHRDGLWDPHQWRHPGHPDLRGHRDGL Linha 4 - Amarela com frota adicional de 15 trens e todas as suas estaÀPLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRjDTXLVLomRGHEHQVHVHUYLoRVPRQ WDPHQWRHPGHMXQKRGHRDGLWDPHQWRHPGHPDUoRGH ções previstas, sendo Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima,
tagens, manutenção e operação parcial dos serviços por meio de ônibus. HRDGLWDPHQWRHPGHPDUoRGH2SODQRRULJLQDOGHRSHUDo}HV )UDGLTXH&RXWLQKR2VFDU)UHLUH3DXOLVWD+LJLHQySROLV5HS~EOLFDH/X]
continua
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2SHUFXUVRGDHVWDomR9LOD6{QLDDWp7DERmRGD6HUUDVHUiRSHUDGRSRU
meio de ônibus. Atualmente, além das estações da Fase I, também estão
HPRSHUDomRDVHVWDo}HV)UDGLTXH&RXWLQKR+LJLHQySROLV2VFDU)UHLUHH
0RUXPELFase III2SHUDomRVREUHWULOKRVGRWUHFKRFRPSUHHQGLGRHQWUH
as estações Vila Sônia e Taboão da Serra, cujas condições de operação
VHUmRGHÀQLGDVGXUDQWHDH[HFXomRGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRMOU (Memorando de Entendimento) - No dia 2 de março de 2010, a Concessionária
GD/LQKDGR0HWU{GH6mR3DXOR6$D6LHPHQV/WGDHD+\XQGDL5RWHP
&RPSDQ\DVVLQDUDPXPPHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRPHGLDQWHRTXDODV
partes aditaram determinadas cláusulas do Contrato de Fornecimento datado do dia 7 de agosto de 2008 de forma a contemplar o subfaseamento da
)DVH,HPIDVHVGLVWLQWDVFRQIRUPHVHJXH D 6XEIDVHHVWDo}HV)Dria Lima e Paulista; (b) Subfase 1.2 - estações Faria Lima, Paulista, Butantã
e Pinheiros; e (c) Subfase 1.3 - estações Faria Lima, Paulista, Butantã,
Pinheiros, República e Luz. Como consequência dos trabalhos adicionais a
serem executados, tal memorando de entendimento previu um acréscimo
QRYDORUJOREDOGR&RQWUDWRGH)RUQHFLPHQWRGHDSUR[LPDGDPHQWH86
milhões, a serem pagos conforme cumprimento das obrigações contratuais.
5º Aditamento ao contrato de concessão - Assinado em 26 de março
de 2014, o referido ato menciona as eventuais datas para disponibilização,
pelo Poder Concedente da infraestrutura, para início da operação comerFLDO FRP DV  HVWDo}HV H IURWD GH  WUHQV FXMR SUD]R SDVVRX D VHU 
de março de 2018, estabelecendo ainda que a Concessionária poderá por
sua conta e risco antecipar parcialmente a entrada das estações referentes
D )DVH ,,  MOU (Memorando de Entendimento) - 1R GLD  GH MXOKR
2016, a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., a SiePHQV /WGD H D +\XQGDL 5RWHP &RPSDQ\ DVVLQDUDP XP PHPRUDQGR GH
entendimento mediante o qual as partes aditaram determinadas cláusulas
do Contrato de Fabricação e Fornecimento datado do dia 13 de agosto
de 2007 de forma a mitigar os impactos adversos do atraso da entrega
da Infraestrutura da Fase II sob responsabilidade do Poder Concedente.
Dessa forma, após uma intensa análise a melhor alternativa passou a ser
a suspensão parcial e a desmobilização provisória de recursos e equipes.
$VXVSHQVmRSDUFLDOHWHPSRUiULDVHLQLFLDHPGHMDQHLURGHSRU
XPSHUtRGRGHPHVHVVHQGRSRVVtYHOVXDSURUURJDomRDWpMXOKRGH
2017. Em 31 de março de 2017, a Concessionária da Linha 4 do Metrô de
São Paulo S.A., interrompeu a suspensão parcial, retomando em 30 de
PDLRGHDVDWLYLGDGHVGR&RQWUDWRGH)DEULFDomRH)RUQHFLPHQWR
MOU (Memorando de Entendimento) - No dia 28 de dezembro 2017, a
Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., a Siemens Ltda. e a
+\XQGDL5RWHP&RPSDQ\DVVLQDUDPXPPHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRPHGLDQWHRTXDODVSDUWHVPRGLÀFDUDPGHWHUPLQDGDVFOiXVXODVGR&RQWUDWRGH
Fabricação e Fornecimento datado do dia 13 de agosto de 2007 de forma a
alterar o programa de trabalho da Fase II, com o objetivo de compatibilizar
R&RQWUDWRFRPDVQRYDVGDWDVGHLQDXJXUDomRGDVHVWDo}HV+LJLHQySROLV2VFDU)UHLUHH0RUXPELSHOR3RGHU&RQFHGHQWHMOU (Memorando
de Entendimento) - No dia 10 de outubro 2018, a Concessionária da LiQKD  GR 0HWU{ GH 6mR 3DXOR 6$D 6LHPHQV /WGD H D +\XQGDL 5RWHP
&RPSDQ\DVVLQDUDPXPPHPRUDQGRGHHQWHQGLPHQWRPHGLDQWHRTXDODV
SDUWHV PRGLÀFDUDP GHWHUPLQDGDV FOiXVXODV GR &RQWUDWR GH )DEULFDomR H
Fornecimento datado do dia 13 de agosto de 2007 de forma a alterar o
programa de trabalho da Fase II, com o objetivo de subfasear a entrega da
estação Vila Sônia, e, também, promover a automatização da sinalização
das linhas do Pátio. b) Outras informações relevantes: (i) Processo nº
0107038-05.2006.8.26.0053 (antigo nº 053.06.107038-4 - 11ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo): Trata-se de Ação Popular, distribuída em 17
de março de 2006 e proposta por vários autores (pessoas físicas) em face
da Fazenda Estadual de São Paulo, da Companhia do Metropolitano de
São Paulo - Metrô e outros, visando à anulação de atos e procedimentos da
Concorrência Internacional nº 42325212, relativa à Concessão Patrocinada
SDUD([SORUDomRGD2SHUDomRGRV6HUYLoRVGH7UDQVSRUWHVGHSDVVDJHLURV
da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo. Em 12 de março de 2013, o
Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o deferimento do pedido do Ministério Público de inclusão das pessoas físicas signatárias do Contrato de
Concessão no polo passivo da ação. Contra essa decisão foram interpostos
UHFXUVRVDRVWULEXQDLVVXSHULRUHV(PGHDJRVWRGHIRLSXEOLFDGD
DGHFLVmRTXHQHJRXDDGPLVVLELOLGDGHGRVUHFXUVRV(PGHVHWHPEUR
de 2016, a Companhia interpôs agravo ao STJ, que aguarda julgamento.
(i) Processo nº 0117119-13.2006.8.26.0053 (antigo nº 053.06.117119-0
- 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo): Trata-se de Ação Popular,
distribuída em 30 de junho de 2006 e proposta por vários autores (pessoas
físicas) em face da Fazenda Estadual de São Paulo, da Companhia do
Metropolitano de São Paulo-Metrô e outros, visando à anulação de todos
os atos e procedimentos relacionados com a Concorrência Internacional nº
UHODWLYDj&RQFHVVmR3DWURFLQDGDSDUD([SORUDomRGD2SHUDomR
dos Serviços de Transportes de passageiros da Linha 4 - Amarela do Metrô
GH6mR3DXOR(PGHRXWXEURGHIRLSURIHULGDGHFLVmRGHWHUPLQDQdo a conexão com a Ação Popular nº 053.06.107038-4, em curso na 11ª
Vara da Fazenda Pública de São Paulo. Em razão da referida conexão, o
DQGDPHQWRGHVWDDomRVHJXHRGDUHIHULGD$omR3RSXODU LWHP´LµDFLPD 
$&RPSDQKLDUHLWHUDDVXDFRQÀDQoDQRVSURFHGLPHQWRVOHJDLVYLJHQWHV
DSOLFiYHLVDRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmR$VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD
Companhia não contemplam ajustes decorrentes destes processos, tendo
em vista que até a presente data não houve desfecho ou tendência desfavorável para nenhum deles.
2. Principais práticas contábeis: As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas consistentemente nos exercícios apresentaGRVQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVa) Moeda estrangeira: • Transações
FRPPRHGDHVWUDQJHLUD$WLYRVHSDVVLYRVPRQHWiULRVHPPRHGDHVWUDQgeira são convertidos para a moeda funcional da Companhia pela taxa de
câmbio da data do fechamento. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira, são convertidos com base nas
taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao
valor justo, quando este é utilizado, e passam a compor os valores dos registros contábeis em reais destas transações, não se sujeitando a variao}HVFDPELDLVSRVWHULRUHV2VJDQKRVHDVSHUGDVGHYDULDo}HVQDVWD[DV
de câmbio sobre os ativos e os passivos são reconhecidos na demonstração de resultados, exceto quanto às diferenças cambiais resultantes da
conversão de hedge GHÁX[RVGHFDL[DTXDOLÀFDGRHHIHWLYRTXHVmRUHFRnhecidas em outros resultados abrangentes. b) Receitas de contratos
com clientes: A Companhia adotou o CPC 47 a partir de 1º de janeiro de
2018. As informações sobre as políticas contábeis da Companhia relacionadas a contratos com clientes e o efeito da aplicação inicial do CPC 47
HVWmRGHVFULWRVQDOHWUD´o” desta nota. As receitas metroviárias, são reconhecidas quando da utilização pelos usuários/clientes do metrô. As receitas
acessórias (substancialmente receita de aluguel) são reconhecidas quando
da prestação dos serviços. A receita de aluguel oriunda de arrendamento
operacional é reconhecida pelo método linear durante o período de vigência
GRDUUHQGDPHQWR5HFHLWDVGHFRQVWUXomRVHJXQGRD,&3& 5 TXDQdo a concessionária presta serviços de construção ou melhorias na infraestrutura, contabiliza receitas e custos relativos a estes serviços, os quais são
determinados em função do estágio de conclusão da evolução física do
trabalho contratado, que é alinhada com a medição dos trabalhos realizaGRV 8PD UHFHLWD QmR p UHFRQKHFLGD VH Ki LQFHUWH]D VLJQLÀFDWLYD QD VXD
realização. c) ,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV A Companhia adotou inicialmenWHR&3&DSDUWLUGHGHMDQHLURGH2HIHLWRGDDSOLFDomRLQLFLDO
do CPC 48 estão descritos na letra “o”GHVWDQRWD&ODVVLÀFDomR$FODVVLÀFDomRHPHQVXUDomRGRVDWLYRVHSDVVLYRVÀQDQFHLURVUHÁHWHPRPRGHOR
de negócios em que os ativos são administrados e suas características de
ÁX[RGHFDL[D$VWUrVSULQFLSDLVFDWHJRULDVGHFODVVLÀFDomRSDUDDWLYRVH
SDVVLYRVÀQDQFHLURVVmRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRDR9DORU-XVWR
SRUPHLRGH2XWURV5HVXOWDGRV$EUDQJHQWHV 9-25$ HDR9DORU-XVWRSRU
PHLR GR 5HVXOWDGR 9-5  2V DWLYRV ÀQDQFHLURV VmR FODVVLÀFDGRV FRPR
mensurado ao custo amortizado se atenderem ambas as condições a seJXLU H VH QmR IRUHP GHVLJQDGRV FRPR PHQVXUDGRV DR 9-5 RX 9-25$
 6mR PDQWLGRV GHQWUR GH PRGHOR GH QHJyFLRV FXMR REMHWLYR VHMD PDQWHU
DWLYRVÀQDQFHLURVFRPRÀPGHUHFHEHUÁX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVH2V
WHUPRVFRQWUDWXDLVGRVDWLYRVÀQDQFHLURVGHUHPRULJHPHPGDWDVHVSHFLÀFDGDVDÁX[RVGHFDL[DTXHFRQVWLWXDPH[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGH
SULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUGRSULQFLSDOHPDEHUWR7RGRVRVDWLYRVÀQDQFHLURVQmRFODVVLÀFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR9-25$VmRFODVVLÀFDGRVFRPRDR9-52VSDVVLYRVÀQDQFHLURVVmRFODVVLÀFDGRVFRPRDRFXVWRDPRUWL]DGRDR9-5RX9-25$8PSDVVLYRÀQDQFHLUR
pFODVVLÀFDGRFRPRPHQVXUDGRDR9-5FDVRIRUFODVVLÀFDGRFRPRPDQWLGR
para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconheciPHQWRLQLFLDO2XWURVSDVVLYRVÀQDQFHLURVQmRFODVVLÀFDGRVDR9-5RXDR
9-25$VmRPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGR1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO
a Companhia pode designar de forma irrevogável como VJR, um ativo ou
SDVVLYRÀQDQFHLURTXHGHRXWUDIRUPDDWHQGDDRVUHTXLVLWRVSDUDVHUPHQ-

VXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRVHLVVRHOLPLQDURXUHGX]LUVLJQLÀFDWLYDPHQWH
um descasamento contábil que de outra forma surgiria. Ativos e passivos
ÀQDQFHLURVVmRPHQVXUDGRVDR9-25$VHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVD
VHJXLUHVHQmRIRUHPGHVLJQDGRVFRPRPHQVXUDGRVDR9-5)RUHPPDQtidos dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo
UHFHELPHQWRGHÁX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWRSHODYHQGDGHDWLYRVÀQDQFHLURVH6HXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDUHPHPGDWDVHVSHFtÀFDVÁXxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros sobre o valor
SULQFLSDOHPDEHUWR0HQVXUDomRHGHVUHFRQKHFLPHQWR$WLYRVÀQDQFHLURV
mensurados ao custo amortizado. São reconhecidos incialmente na data da
negociação, na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições
contratuais do instrumento e mensurados pelo valor justo, deduzidos de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis a eles. Após o reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. As contas a receber de clientes sem um componenWHVLJQLÀFDWLYRGHÀQDQFLDPHQWRVmRPHQVXUDGDVLQLFLDOPHQWHDRSUHoRGD
RSHUDomR3DUDÀQVGHDYDOLDomRGRVÁX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXHWHP
como composição somente pagamento de principal e juros, o principal é
GHÀQLGRFRPRRYDORUMXVWRGRDWLYRÀQDQFHLURQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOH
RVMXURVVmRGHÀQLGRVFRPR L XPDFRQWUDSUHVWDomRSHORYDORUGRGLQKHLUR
no tempo; (ii) pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto
durante um determinado período de tempo e; (iii) por outros riscos e custos
básicos, como por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos, assim como uma margem de lucro, se houver. A Companhia desreconhece
XPDWLYRÀQDQFHLURTXDQGRRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRVÁX[RVGHFDL[DGR
ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento
GRVÁX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVREUHXPDWLYRÀQDQFHLURHPXPDWUDQVDção na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titularidade
GRDWLYRÀQDQFHLURVmRWUDQVIHULGRVRXQDTXDOD&RPSDQKLDQHPWUDQVIHUH
nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade
GRDWLYRÀQDQFHLURHWDPEpPQmRUHWpPRFRQWUROHVREUHRDWLYRÀQDQFHLUR
A receita de juros e ganhos e perdas cambiais apurados na mensuração
VXEVHTXHQWHRXQRGHVUHFRQKHFLPHQWRGHVVHVDWLYRVÀQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR3DVVLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWLzado. A Companhia reconhece inicialmente títulos de dívida emitidos, na
GDWDHPTXHVmRRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVSDVVLYRVÀQDQFHLURVPHQVXrados ao custo ao amortizado são reconhecidos inicialmente na data de
negociação, na qual se torna uma parte das disposições contratuais do
instrumento. São mensurados inicialmente pelo valor justo, deduzidos de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis a eles. Após o reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado utilizando o méWRGRGRVMXURVHIHWLYRV$&RPSDQKLDEDL[DXPSDVVLYRÀQDQFHLURTXDQGR
tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou liquidadas. A
&RPSDQKLD GHVUHFRQKHFH XP SDVVLYR ÀQDQFHLUR TXDQGR RV WHUPRV VmR
PRGLÀFDGRV H RV ÁX[RV GH FDL[D GR SDVVLYR PRGLÀFDGR VmR VXEVWDQFLDOPHQWH GLIHUHQWHV FDVR HP TXH XP QRYR SDVVLYR ÀQDQFHLUR EDVHDGR QRV
WHUPRVPRGLÀFDGRVpUHFRQKHFLGRDYDORUMXVWR$GLIHUHQoDHQWUHRYDORU
MXVWRGRQRYRSDVVLYRÀQDQFHLURHDEDL[DGRDQWHULRUPRGLÀFDGRpUHFRnhecida no resultado. A despesa de juros e ganhos e perdas cambiais apurados na mensuração subsequente ou no desreconhecimento desses pasVLYRVÀQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR$WLYRVHSDVVLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHOR9-5$WLYRVRXSDVVLYRVÀQDQFHLURVVmRFODVVLÀFDGRV
SHOR9-5FDVRWHQKDPVLGRFODVVLÀFDGRVFRPRWDOQRPRPHQWRGRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2VFXVWRVGHWUDQVDomREHPFRPRDPHQVXUDomRSRVWHULRU
do valor justo, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultaGR,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVGHULYDWLYRVDWLYRVHSDVVLYRV6mRUHFRQKHFLGRV LQLFLDOPHQWH SHOR YDORU MXVWR 2V FXVWRV GH WUDQVDomR DWULEXtYHLV VmR
reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo VJR e suas variações são registradas no resultado do exercício, exceto quando da aplicação do hedge de
ÁX[RGHFDL[DHPTXHDSRUomRHIHWLYDGDVYDULDo}HVQRYDORUMXVWRGRGHULYDWLYRpPHQVXUDGDDR9-25$&RQWDELOLGDGHGHhedge (hedge accounting). A Companhia designa certos instrumentos de hedge relacionados a
risco com moeda estrangeira e juros, como hedge de valor justo ou hedge
GHÁX[RGHFDL[D1RLQtFLRGDUHODomRGHhedge, a Companhia documenta
a relação entre o instrumento de hedge e o item objeto de hedge com seus
objetivos na gestão de riscos e sua estratégia para assumir variadas operações de hedge. Adicionalmente, no início do hedge e de maneira continuada, a Companhia documenta se o instrumento de hedge usado em uma
relação de hedge é altamente efetivo na compensação das mudanças de
YDORU MXVWR RX ÁX[R GH FDL[D GR LWHP REMHWR GH hedge, atribuível ao risco
sujeito a hedge. A nota explicativa nº 21 traz mais detalhes sobre o valor
MXVWRGRVLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVXWLOL]DGRVSDUDÀQVGHhedge. Hedge de
YDORU MXVWR hedge de exposição às alterações no valor justo de ativo ou
SDVVLYRUHFRQKHFLGRRXGHFRPSURPLVVRÀUPHQmRUHFRQKHFLGRRXGHSDUWHLGHQWLÀFDGDGHWDODWLYRSDVVLYRRXFRPSURPLVVRÀUPHTXHVHMDDWULEXtvel a um risco particular e possa afetar o resultado. Mudanças no valor
MXVWRGRVGHULYDWLYRVGHVLJQDGRVHTXDOLÀFDGRVFRPRhedge de valor justo
são registradas no resultado juntamente com quaisquer mudanças no valor
justo dos itens objetos de hedge atribuíveis ao risco protegido. A contabilização do hedge é descontinuada, prospectivamente, quando a Companhia
cancela a relação de hedge, o instrumento de hedge vence ou é vendido,
UHVFLQGLGRRXH[HFXWDGRRXTXDQGRQmRVHTXDOLÀFDPDLVFRPRFRQWDELOLzação de hedge2DMXVWHDRYDORUMXVWRGRLWHPREMHWRGHhedge, oriundo
do risco de hedge, é registrado no resultado a partir da data de descontinuação. HedgeGHÁX[RGHFDL[Dhedge de exposição à variabilidade nos
ÁX[RV GH FDL[D TXH VHMD DWULEXtYHO D XP ULVFR SDUWLFXODU DVVRFLDGR D XP
ativo ou passivo reconhecido (tal como todos ou alguns dos futuros pagamentos de juros sobre uma dívida de taxa variável) ou a uma transação
prevista altamente provável e que possa afetar o resultado. A parte efetiva
GDVPXGDQoDVQRYDORUMXVWRGRVGHULYDWLYRVTXHIRUGHVLJQDGDHTXDOLÀFDda como hedge GH ÁX[R GH FDL[D p UHFRQKHFLGD HP RXWURV UHVXOWDGRV
abrangentes e acumulada na rubrica hedgeGHÁX[RGHFDL[DQRSDWULP{QLR
líquido e limita-se à mudança cumulativa no valor justo do item objeto de
hedge, determinada com base no valor presente, desde o início do hedge.
As perdas ou ganhos relacionados à parte inefetiva são reconhecidos imediatamente no resultado do exercício. Quando a transação objeto de hedge
SUHYLVWDUHVXOWDQRUHFRQKHFLPHQWRVXEVHTXHQWHGHXPLWHPQmRÀQDQFHLro, tal como um ativo intangível, o valor acumulado na rubrica hedge de
ÁX[RGHFDL[DpLQFOXtGRGLUHWDPHQWHQRFXVWRLQLFLDOGRLWHPQmRÀQDQFHLUR
TXDQGRHVWHpUHFRQKHFLGR2PHVPRSURFHGLPHQWRVHDSOLFDDRSHUDo}HV
de hedgeGHVFRQWLQXDGDVDWpRPRPHQWRHPTXHLVVRRFRUUHU2VYDORUHV
anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes e acumulaGRVQRSDWULP{QLROtTXLGRVmRUHFODVVLÀFDGRVSDUDRUHVXOWDGRQRSHUtRGR
em que o item objeto de hedge é reconhecido no resultado, na mesma rubrica da demonstração do resultado em que tal item é reconhecido. A contabilização de hedge é descontinuada quando a Companhia cancela a relação de hedge, o instrumento de hedge vence ou é vendido, rescindido ou
H[HFXWDGRRXQmRVHTXDOLÀFDPDLVFRPRFRQWDELOL]DomRGHhedge. Quando não se espera mais que a transação objeto de hedge prevista ocorra, os
ganhos ou as perdas acumulados e diferidos no patrimônio são reconhecidos imediatamente no resultado. Compensação2VDWLYRVRXSDVVLYRVÀnanceiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um
direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção
de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.Capital social - ações ordinárias e preferenciais Ações
RUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVVmRFODVVLÀFDGDVFRPRSDWULP{QLROtTXLGR&XVWRV
adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos
como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. d) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa
DEUDQJHPVDOGRVGHFDL[DHLQYHVWLPHQWRVÀQDQFHLURVFRPYHQFLPHQWRRULginal de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são
VXMHLWRVDXPULVFRLQVLJQLÀFDQWHGHDOWHUDomRGHYDORUe) Custo de transação na emissão de títulos de dívida: 2VFXVWRVLQFRUULGRVQDFDSWDomRGH
UHFXUVRVMXQWRDWHUFHLURVVmRDSURSULDGRVDRUHVXOWDGRHPIXQomRGDÁXrQcia do prazo, com base no método do custo amortizado, que considera a
Taxa Interna de Retorno (TIR) da operação para a apropriação dos encarJRVÀQDQFHLURVGXUDQWHDYLJrQFLDGDRSHUDomR$WD[DLQWHUQDGHUHWRUQR
FRQVLGHUDWRGRVRVÁX[RVGHFDL[DGHVGHRYDORUOtTXLGRUHFHELGRSHODFRQcretização da transação até todos os pagamentos efetuados ou a efetuar
para a liquidação dessa transação. f) Ativo imobilizado: 5HFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR 2 DWLYR LPRELOL]DGR p PHQVXUDGR DR FXVWR KLVWyULFR GH
aquisição ou construção de bens, deduzido das depreciações acumuladas
e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quanGRQHFHVViULR2VFXVWRVGRVDWLYRVLPRELOL]DGRVVmRFRPSRVWRVSHORVJDVtos que são diretamente atribuíveis à aquisição/construção dos ativos, incluindo custos dos materiais, de mão de obra direta e quaisquer outros
custos para colocar o ativo no local e em condição necessária para que

HVVHVSRVVDPRSHUDU$OpPGLVVRSDUDRVDWLYRVTXDOLÀFiYHLVRVFXVWRVGH
empréstimos são capitalizados. Quando partes de um item do imobilizado
têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (comSRQHQWHVSULQFLSDLV GHLPRELOL]DGR2XWURVJDVWRVVmRFDSLWDOL]DGRVDSHnas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado a que ele se refere, caso contrário, é reconhecido no resultado como
despesa. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado apurados pela comparação entre os recursos advindos de alienação com o valor
contábil do mesmo, são reconhecidos no resultado como outros resultados
RSHUDFLRQDLV 2 FXVWR GH UHSRVLomR GH XP FRPSRQHQWH GR LPRELOL]DGR p
reconhecido como tal, caso seja provável que sejam incorporados benefíFLRVHFRQ{PLFRVDHOHHTXHRVHXFXVWRSRVVDVHUPHGLGRGHIRUPDFRQÀiYHO2YDORUFRQWiELOGRFRPSRQHQWHTXHWHQKDVLGRUHSRVWRSRURXWURp
EDL[DGR2VFXVWRVGHPDQXWHQomRVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRTXDQGR
LQFRUULGRV'HSUHFLDomR$GHSUHFLDomRpFRPSXWDGDSHORPpWRGROLQHDU
às taxas consideradas compatíveis com a vida útil econômica e/ou o prazo
de concessão, dos dois o menor. As principais taxas de depreciação estão
GHPRQVWUDGDVQDVQRWDVH[SOLFDWLYDVQ2VPpWRGRVGHGHSUHFLDomRDV
vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de
exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudanças de
estimativas contábeis. g) Ativos intangíveis: A Companhia possui os seJXLQWHVDWLYRVLQWDQJtYHLV'LUHLWRGHXVRHFXVWRGHGHVHQYROYLPHQWRGH
sistemas informatizados; São demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da amortização, calculada de acordo com a geração de benefício ecoQ{PLFRHVWLPDGD3DUDPDLRUHVGHWDOKHVYLGHQRWDH[SOLFDWLYDQ'LUHLWRGHH[SORUDomRGHLQIUDHVWUXWXUDFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP´Qµ2VDWLYRV
HPIDVHGHFRQVWUXomRVmRFODVVLÀFDGRVFRPRLQWDQJtYHOHPFRQVWUXomRh)
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): $WLYRVÀQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV$&RPSDQKLDUHFRQKHFHSURYLV}HVSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWRVREUHDWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR
$VSURYLV}HVSDUDSHUGDGHDWLYRVÀQDQFHLURVDUHFHEHUGR3RGHU&RQFHGHQWHRXFRPFRPSRQHQWHVLJQLÀFDWLYRGHÀQDQFLDPHQWRVmRPHQVXUDGDV
SDUDPHVHVH[FHWRVHRULVFRGHFUpGLWRWHQKDDXPHQWDGRVLJQLÀFDWLYDmente, quando a perda esperada passaria a ser mensurada para a vida
inteira do ativo. As perdas de crédito esperadas para 12 meses são perdas
de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12
meses após a data do balanço (ou em um período mais curto, caso a vida
esperada do instrumento seja menor do que 12 meses). As provisões para
SHUGDVFRPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPFRPSRQHQWHVLJQLÀFDWLYRGH
ÀQDQFLDPHQWRVmRPHQVXUDGDVDXPYDORULJXDOjSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDda para a vida inteira do instrumento, as quais resultam de todos os possíveis eventos de inadimplemento ao longo da vida esperada do instrumento
ÀQDQFHLUR2SHUtRGRPi[LPRFRQVLGHUDGRQDHVWLPDWLYDGHSHUGDGHFUpGLto esperada é o período contratual máximo durante o qual a Companhia
está exposta ao risco de crédito. Ao determinar se o risco de crédito de um
DWLYRÀQDQFHLURDXPHQWRXVLJQLÀFDWLYDPHQWHGHVGHRUHFRQKHFLPHQWRLQLcial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises
quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas
(forward-looking  $ &RPSDQKLD FRQVLGHUD XP DWLYR ÀQDQFHLUR FRPR
LQDGLPSOHQWHTXDQGReSRXFRSURYiYHOTXHRGHYHGRUSDJXHLQWHJUDOPHQWH VXDV REULJDo}HV GH FUpGLWR D &RPSDQKLD RX  2 FRQWDV D UHFHEHU GH
FOLHQWHVHVWLYHUYHQFLGRKiPDLVGHGLDV$VSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDV
são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. Quando aplicável, as perdas de crédito são mensuradas a valor presente, pela
GLIHUHQoDHQWUHRVÁX[RVGHFDL[DDUHFHEHUGHYLGRVD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRFRQWUDWRHRVÁX[RVGHFDL[DTXHD&RPSDQKLDHVSHUDUHFHEHU
As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva
GRDWLYRÀQDQFHLUR2YDORUFRQWiELOEUXWRGHXPDWLYRÀQDQFHLURpEDL[DGR
TXDQGRD&RPSDQKLDQmRWHPH[SHFWDWLYDUD]RiYHOGHUHFXSHUDURDWLYRÀQDQFHLURHPVXDWRWDOLGDGHRXHPSDUWH1RHQWDQWRRVDWLYRVÀQDQFHLURV
baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores
GHYLGRV$SURYLVmRSDUDSHUGDVSDUDDWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHOR
custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos e debitada
QRUHVXOWDGR$WLYRVQmRÀQDQFHLURV2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVQmR
ÀQDQFHLURV VmR UHYLVWRV D FDGD GDWD GH DSUHVHQWDomR SDUD DSXUDU VH Ki
indicação de perda no valor recuperável e, caso seja constatado que o ativo
está impaired, um novo valor do ativo é determinado. A Companhia determina o valor em uso do ativo tendo como referência o valor presente das
SURMHo}HVGRVÁX[RVGHFDL[DHVSHUDGRVFRPEDVHQRVRUoDPHQWRVDSURYDGRVSHOD$GPLQLVWUDomRQDGDWDGDDYDOLDomRDWpDGDWDÀQDOGRSUD]RGH
FRQFHVVmRFRQVLGHUDQGRWD[DVGHGHVFRQWRVTXHUHÁLWDPRVULVFRVHVSHFtÀFRVUHODFLRQDGRVDFDGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D'XUDQWHDSURMHomR
as premissas chaves consideradas estão relacionadas à estimativa de usuários, aos índices que reajustam as tarifas, ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e à respectiva elasticidade ao PIB do negócio, custos
RSHUDFLRQDLVLQÁDomRLQYHVWLPHQWRGHFDSLWDOHWD[DVGHGHVFRQWRV8PD
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado caso o
YDORUFRQWiELOGHXPDWLYRH[FHGDVHXYDORUUHFXSHUiYHOHVWLPDGR2YDORU
recuperável de um ativo é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor
MXVWRPHQRVFXVWRVSDUDYHQGHU2YDORUHPXVRpEDVHDGRHPÁX[RVGH
caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de
GHVFRQWRDQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHÁLWDDVDYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGR
GRYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHRVULVFRVHVSHFtÀFRVGRDWLYR$VSHUGDVGH
valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a
cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda teQKDDXPHQWDGRGLPLQXtGRRXQmRPDLVH[LVWD8PDSHUGDGHYDORUpUHYHUtida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável, somente na condição em que o valor contábil do
ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.
i) Provisões: 8PDSURYLVmRpUHFRQKHFLGDQREDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGR
a Companhia possui uma obrigação legal ou não formalizada constituída
como resultado de um evento passado, que possa ser estimada de maneira
FRQÀiYHOHpSURYiYHOTXHXPUHFXUVRHFRQ{PLFRVHMDUHTXHULGRSDUDVDOGDUDREULJDomR$VSURYLV}HVVmRDSXUDGDVDWUDYpVGRGHVFRQWRGRVÁX[RV
GH FDL[D IXWXURV HVSHUDGRV D XPD WD[D DQWHV GH LPSRVWRV TXH UHÁHWH DV
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos
HVSHFtÀFRVSDUDRSDVVLYR2VFXVWRVÀQDQFHLURVLQFRUULGRVVmRUHJLVWUDGRV
no resultado. j) Receitas H GHVSHVDV ÀQDQFHLUDV 5HFHLWDV ÀQDQFHLUDV
FRPSUHHQGHPEDVLFDPHQWHRVMXURVSURYHQLHQWHVGHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVPXGDQoDVQRYDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVDWLYRVRVTXDLV
são registrados através do resultado do exercício e variações monetárias
RXFDPELDLVSRVLWLYDVVREUHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVSDVVLYRV$VGHVSHVDVÀQDQFHLUDVFRPSUHHQGHPEDVLFDPHQWHRVMXURVYDULDo}HVPRQHWiULDV
HFDPELDLVVREUHSDVVLYRVÀQDQFHLURVPXGDQoDVQRYDORUMXVWRGHDWLYRV
ÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGR&XVWRVGHHPpréstimos que não sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção
RXSURGXomRGHDWLYRVTXDOLÀFiYHLVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUcício com base no método da taxa efetiva de juros. k) Benefícios a empregados: 3ODQRVGHFRQWULEXLomRGHÀQLGD8PSODQRGHFRQWULEXLomRGHÀQLGD
é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga conWULEXLo}HVÀ[DVSDUDXPDHQWLGDGHVHSDUDGD IXQGRGHSUHYLGrQFLD HQmR
terá nenhuma obrigação de pagar valores adicionais. As obrigações por
FRQWULEXLo}HVDRVSODQRVGHSHQVmRGHFRQWULEXLomRGHÀQLGDVmRUHFRQKHcidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos exercíFLRVGXUDQWHRVTXDLVVHUYLoRVVmRSUHVWDGRVSHORVHPSUHJDGRV%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]RDHPSUHJDGRV2EULJDo}HVGHEHQHItFLRVGHFXUWRSUD]R
a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. l) Imposto de renda e contribuição social: 2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLção social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável
H[FHGHQWHD5 EDVHDQXDO SDUDLPSRVWRGHUHQGDHVREUHROXFUR
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, considerando a
FRPSHQVDomRGHSUHMXt]RVÀVFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDO
OLPLWDGDDGROXFURUHDO2LPSRVWRFRUUHQWHHRLPSRVWRGLIHULGRVmR
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens recoQKHFLGRVGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGR2LPSRVWRFRUUHQWHpRLPSRVWR
a pagar sobre o lucro tributável do exercício, às taxas vigentes na data de
DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV 2 LPSRVWR GLIHULGR p UHFRnhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis
GHDWLYRVHSDVVLYRVSDUDÀQVFRQWiEHLVHRVFRUUHVSRQGHQWHVYDORUHVXVDGRVSDUDÀQVGHWULEXWDomR2LPSRVWRGLIHULGRpPHQVXUDGRSHODVDOtTXRWDV
que se espera aplicar às diferenças temporárias quando revertidas, baseando-se nas leis que foram promulgadas ou substantivamente promulga-
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GDVDWpDGDWDGHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV1DGHWHUPLQDomRGRLPSRVWRGHUHQGDFRUUHQWHH
GLIHULGRD&RPSDQKLDOHYDHPFRQVLGHUDomRRLPSDFWRGHLQFHUWH]DVUHODWLYDVjVSRVLo}HVÀVFDLVWRPDGDVHVHR
pagamento adicional de imposto de renda e juros deve ser realizado. A Companhia acredita que a provisão para
LPSRVWRGHUHQGDQRSDVVLYRHVWiDGHTXDGDHPUHODomRDWRGRVRVSHUtRGRVÀVFDLVHPDEHUWREDVHDGDHPVXD
DYDOLDomRGHGLYHUVRVIDWRUHVLQFOXLQGRLQWHUSUHWDo}HVGDVOHLVÀVFDLVHH[SHULrQFLDSDVVDGD(VVDDYDOLDomRp
baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma série de julgamentos sobre eventos futuros. Novas
informações podem ser disponibilizadas, o que levariam a Companhia a mudar o seu julgamento quanto à adeTXDomRGDSURYLVmRH[LVWHQWHWDLVDOWHUDo}HVLPSDFWDUmRDGHVSHVDFRPLPSRVWRGHUHQGDQRDQRHPTXHIRUHP
UHDOL]DGDV 2V DWLYRV H SDVVLYRV ÀVFDLV GLIHULGRV VmR FRPSHQVDGRV FDVR KDMD XP GLUHLWR OHJDO GH FRPSHQVDU
SDVVLYRVHDWLYRVÀVFDLVFRUUHQWHVUHODFLRQDGRVDLPSRVWRVGHUHQGDODQoDGRVSHODPHVPDDXWRULGDGHWULEXWiULD
VREUHDPHVPDHQWLGDGHVXMHLWDjWULEXWDomR8PDWLYRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRpUHFRQKHFLGRSRUSHUGDVÀVFDLVFUpGLWRVÀVFDLVHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVTXDQGRpSURYiYHOTXHOXFURVIXWXros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais estes serão utilizados, limitando-se a utilização, a
 GRV OXFURV WULEXWiYHLV IXWXURV DQXDLV 2V LPSRVWRV DWLYRV GLIHULGRV GHFRUUHQWHV GH GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV
consideram a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentados em estudo técnico de viabilidaGHDSURYDGRSHODDGPLQLVWUDomR2LPSRVWRGLIHULGRQmRpUHFRQKHFLGRSDUDGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVVREUHRUHFRnhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de negócios e que não
afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado contábil. m) Resultado por ação: 2UHVXOWDGRSRUDomR
básico é calculado por meio do resultado líquido atribuível aos controladores da Companhia e a média ponderada
de ações ordinárias em circulação durante o exercício. A Companhia não possui instrumentos que poderiam potencialmente diluir o resultado básico por ação. n) Contratos de concessão de serviços - Direito de exploração
de infraestrutura - (ICPC 01 - R1): A infraestrutura, dentro do alcance da Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) Contratos de Concessão, não é registrada como ativo imobilizado do concessionário porque o contrato de concessão prevê apenas a cessão de posse desses bens para a prestação de serviços públicos, sendo eles revertidos
DR3RGHU&RQFHGHQWHDSyVRHQFHUUDPHQWRGRUHVSHFWLYRFRQWUDWR2FRQFHVVLRQiULRWHPDFHVVRSDUDFRQVWUXLUH
ou operar a infraestrutura para a prestação dos serviços públicos em nome do concedente, nas condições previstas no contrato. Nos termos dos contratos de concessão dentro do alcance da ICPC 01 (R1), o concessionário atua
como prestador de serviço, construindo ou melhorando a infraestrutura (serviços de construção ou melhoria)
usada para prestar um serviço público, operar e manter essa infraestrutura (serviços de operação) durante determinado prazo. Se o concessionário presta serviços de construção ou melhoria, a remuneração recebida ou a receber pelo concessionário é registrada pelo valor justo. Essa remuneração pode corresponder a direito sobre um
DWLYRLQWDQJtYHOXPDWLYRÀQDQFHLURRXDPERV2FRQFHVVLRQiULRUHFRQKHFHXPDWLYRLQWDQJtYHOjPHGLGDTXHUHFHEHRGLUHLWR DXWRUL]DomR GHFREUDURVXVXiULRVSHODSUHVWDomRGRVVHUYLoRVS~EOLFRV2FRQFHVVLRQiULRUHFRQKHFHXPDWLYRÀQDQFHLURQDPHGLGDHPTXHWHPRGLUHLWRFRQWUDWXDOLQFRQGLFLRQDOGHUHFHEHUFDL[DRXRXWURDWLYR
ÀQDQFHLURGRFRQFHGHQWHSHORVVHUYLoRVGHFRQVWUXomR7DLVDWLYRVÀQDQFHLURVVmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRQR
reconhecimento inicial e após são mensurados pelo custo amortizado. Caso a Companhia seja remunerada pelos
VHUYLoRVGHFRQVWUXomRSDUFLDOPHQWHDWUDYpVGHXPDWLYRÀQDQFHLURHSDUFLDOPHQWHSRUXPDWLYRLQWDQJtYHOHQWmR
cada componente da remuneração recebida ou a receber é registrado individualmente e é reconhecido inicialmenWHSHORYDORUMXVWRGDUHPXQHUDomRUHFHELGDRXDUHFHEHU2GLUHLWRGHH[SORUDomRGHLQIUDHVWUXWXUDpRULXQGRGRV
dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca do direito de cobrar os usuários pela utilização
da infraestrutura. Este direito é composto pelo custo da construção somado à margem de lucro e aos custos dos
empréstimos atribuíveis a esse ativo. A Companhia estimou que eventual margem, líquida de impostos, é irrelevante, considerando-a zero. A amortização do direito de exploração da infraestrutura é reconhecida no resultado
do exercício de acordo com a curva de benefício econômico esperado ao longo do prazo de concessão metroviária, tendo sido adotada a curva estimada de passageiros como base para a amortização. o) Adoção inicial de
normas e interpretações novas e revisadas: A Companhia adotou, a partir de 1º de janeiro de 2018, as seguinWHVQRUPDVCPC 47 - Receitas de contratos com clientes: Introduziu uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida, e por quanto a receita é mensurada. Estabelece um modelo de cinco
etapas para contabilização de receitas decorrentes de contratos com clientes, de tal forma que uma receita é reFRQKHFLGDSRUXPYDORUTXHUHÁHWHDFRQWUDSDUWLGDDTXHXPDHQWLGDGHHVSHUDWHUGLUHLWRHPWURFDGHWUDQVIHUrQFLD
GHEHQVRXVHUYLoRVSDUDXPFOLHQWH$SyVDVDQiOLVHVUHDOL]DGDVD&RPSDQKLDQmRLGHQWLÀFRXLPSDFWRVGDDGRção desta norma, exceto quanto ao descrito no parágrafo seguinte, nas suas Demonstrações Financeiras em
comparação com as normas anteriores de reconhecimento de receita, seja em termos de montante das receitas
de construção e outras receitas operacionais, conforme em termos de momento de reconhecimento da receita dos
serviços aos usuários de seus projetos de concessão de infraestrutura de transportes, bem como no reconhecimento das receitas de construção, conforme requerido pelo ICPC 01, já reconhecidas anteriormente de forma
GHVDJUHJDGD2LQWDQJtYHOHPFRQVWUXomRUHÁHWHRVDWivos que ainda não estavam em operação na data das
GHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV2YDORUGRLQWDQJtYHOHPFRQVWUXomRHPGHMDQHLURGHHUDGH5
&3&,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVEstabeleceu requerimentos para reconhecer e mensurar ativos e passivos
ÀQDQFHLURVHDOJXQVFRQWUDWRVSDUDFRPSUDURXYHQGHULWHQVQmRÀQDQFHLURVi. &ODVVLÀFDomRHPHQVXUDomRGH
DWLYRVHSDVVLYRVÀQDQFHLURV5HWpPHPJUDQGHSDUWHRVUHTXHULPHQWRVH[LVWHQWHVQR&3&SDUDDFODVVLÀFDomRHPHQVXUDomRGHSDVVLYRVÀQDQFHLURV1RHQWDQWRHOLPLQDDVDQWLJDVFDWHJRULDVGR&3&SDUDDWLYRV
ÀQDQFHLURVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVHGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD6XDDGRomRQmR
WHYHHIHLWRVLJQLÀFDWLYRQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDUHODFLRQDGDVDSDVVLYRVÀQDQFHLURVHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVGHULYDWLYRV2LPSDFWRQDFODVVLÀFDomRHPHQVXUDomRGHDWLYRVÀQDQFHLURVHVWiGHVFULWRDVHJXLU
demonstrando as categorias de mensuração até então vigentes no CPC 38 e as novas categorias requeridas para
PHQVXUDomRSDUDFDGDFODVVHGHDWLYRVÀQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHPGHMDQHLURGH
&ODVVLÀFDomR
Valor contábil Valor contábil
Ativos e passivos
original de acordo 1RYDFODVVLÀFDomRGH original de acordo
de acordo
 ÀQDQFHLURV
com o CPC 38 acordo com o CPC 48
com o CPC 38 com o CPC 48
Empréstimos e
Contas a receber
recebíveis
Custo amortizado
11.210
11.210
Contas a receber - partes
Empréstimos e
relacionadas
recebíveis
Custo amortizado
85
85
Contas a receber - operações Valor justo através
Valor justo através do
com derivativos
do resultado resultado abrangente (a)
4.248
4.248
&ODVVLÀFDomR
Valor contábil Valor contábil
Ativos e passivos
original de acordo 1RYDFODVVLÀFDomRGH original de acordo
de acordo
 ÀQDQFHLURV
com o CPC 38 acordo com o CPC 48
com o CPC 38 com o CPC 48
Contas a pagar - operações
Valor justo através
Valor justo através do
com derivativos
do resultado resultado abrangente (a)
(2.663)
(2.663)
D  $VDOWHUDo}HV QDV FODVVLÀFDo}HV UHIHUHPVH DSHQDV DPRGLÀFDo}HV QDV QRPHQFODWXUDV GDV FDWHJRULDV GRV
LQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVVHPHIHLWRQDFODVVLÀFDomRHPHQVXUDomRFRQWiELOSRLVRVPHVPRVMiHUDPWUDWDGRVQR
resultado abrangente, conforme permitido pela contabilidade de hedge (hedgeGHÁX[RGHFDL[D ii. Impairment
GHDWLYRVÀQDQFHLURVSubstitui o modelo de perda incorrida do CPC 38 por um modelo de perda de crédito espeUDGD2QRYRPRGHORGHimpairmentDSOLFDVHDRVDWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRDWLYRV
FRQWUDWXDLVHLQVWUXPHQWRVGHGtYLGDPHQVXUDGRVDYDORUMXVWRDWUDYpVGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV2VDWLYRV
ÀQDQFHLURVDRFXVWRDPRUWL]DGRFRQVLVWHPHPFRQWDVDUHFHEHUHFUpGLWRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV$DSOLFDomR
do impairmentGHDWLYRVÀQDQFHLURVFRPEDVHQDVSHUGDVHVSHUDGDVQmRUHVXOWRXHPXPDSURYLVmRDGLFLRQDOQDV
LQIRUPDo}HVÀQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDQRPRPHQWRGDDGRomRGDQRYDQRUPDiii. &RQWDELOLGDGHGHKHGJHA
Companhia optou por adotar o novo modelo de contabilidade de hedge do CPC 48. Isso exige que a Companhia
assegure que as relações de hedge estejam alinhadas com seus objetivos e estratégias de gestão de risco e
que a Companhia aplique uma abordagem mais qualitativa e prospectiva para avaliar a efetividade do hedge. A
aplicação da contabilidade de hedge de acordo com o CPC 48 não teve impacto no momento de adoção da nova
norma. p) Novas Normas e Interpretações ainda não efetivas: A Companhia é obrigada a adotar o CPC 06
5 $UUHQGDPHQWRVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH1mRKRXYHDGRomRDQWHFLSDGDGHVWDQRUPD$&3&
5 VXEVWLWXLDVQRUPDVGHDUUHQGDPHQWRH[LVWHQWHVLQFOXLQGRR&3&2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO
HR,&3&$VSHFWRV&RPSOHPHQWDUHVGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO$&3& 5 LQWURGX]XP
PRGHOR ~QLFR GH FRQWDELOL]DomR GH DUUHQGDPHQWRV QR EDODQoR SDWULPRQLDO SDUD DUUHQGDWiULRV 8P DUUHQGDWiULR
reconhece um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante
jQRUPDDWXDOLVWRpRVDUUHQGDGRUHVFRQWLQXDPDFODVVLÀFDURVDUUHQGDPHQWRVHPÀQDQFHLURVRXRSHUDFLRQDLV
2LPSDFWRGDDSOLFDomRGD&3& 5 QDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVQRSHUtRGRGHDSOLFDomRLQLFLDOVHUiFRQcentrado em reconhecimento de ativos e passivos por seus arrendamentos operacionais de equipamentos e instalações, bem como será substituída a despesa linear de arrendamento operacional por um custo de amortização
de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento. Não se espera que a adoção
GR&3& 5 SURGX]DLPSDFWRVLJQLÀFDWLYRSDUDD&RPSDQKLDQHPDIHWHGHPDQHLUDUHOHYDQWHDFDSDFLGDGH
de cumprir com os acordos contratuais (covenants) de limite máximo de alavancagem em debêntures. As análises
associadas a mensuração e contabilização dos contratos de arrendamento estão substancialmente concluídas,
HVWDQGRSHQGHQWHVRVVHJXLQWHVSRQWRV L WD[DGHGHVFRQWRH LL HVWLPDWLYDGRVÁX[RVGHSDJDPHQWRVGRVFRQtratos de arrendamento pela parcela líquida ou bruta de impostos. A Companhia pretende aplicar a CPC 06 (R2)
LQLFLDOPHQWHXVDQGRDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDPRGLÀFDGD3RUWDQWRRHIHLWRFXPXODWLYRGDDGRomRGR&3&
5 VHUiUHFRQKHFLGRFRPRXPDMXVWHDRVDOGRGHDEHUWXUDGRVVDOGRVHPGHMDQHLURGHVHPDWXDOL]DomR
das informações comparativas. A Companhia não é obrigada a fazer ajustes para arrendamentos em que é um arrendador, exceto quando é um arrendador intermediário em um subarrendamento. Outras normas: A Companhia
HVWiDYDOLDQGRHYHQWXDLVLPSDFWRVGDVVHJXLQWHVQRUPDVDOWHUDGDVHLQWHUSUHWDomRHPLWLGDDLQGDQmRYLJHQWHV
ICPC 22 Incerteza sobre tratamentos de tributos sobre o lucro. - Características de pré-pagamento com remuneração negativa. - Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas CPC. - CPC 11 contratos de seguros.
$SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVDeclaração de conformidade (com relação às normas do
CPC): $VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
%5*$$3 $$GPLQLVWUDomRDÀUPDTXHWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVSUySULDVGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
estão divulgadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.
(PGHDEULOGHIRLDSURYDGDSHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDHPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
Base de mensuração: $VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRFRPH[FHomRGRVVHJXLQWHVLWHQVPDWHULDLVUHFRQKHFLGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRV
SHORYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGR,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGR
abrangente. Moeda funcional e moeda de apresentação: $VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHP
Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos apresentados em Reais nestas demonstrações
foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. Uso de estimativas
e julgamentos: $SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
adotadas no Brasil, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação
GHSROtWLFDVFRQWiEHLVHRVYDORUHVUHSRUWDGRVGHDWLYRVSDVVLYRVUHFHLWDVHGHVSHVDV2VUHVXOWDGRVUHDLVSRdem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pela Administração da
Companhia, sendo as alterações reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas
HRXLQFHUWH]DVVREUHDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVUHOHYDQWHVHVWmRLQFOXtGDVQDVVHJXLQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDV

Nota
2n &ODVVLÀFDomRGHREUDVGHPHOKRULDVLQFRUSRUDGDVDRDWLYRLQWDQJtYHO,&3& 5
7
Provisão para perda esperada
12 Amortização dos ativos intangíveis
17 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
21 ,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR
4. Determinação dos valores justos: Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a deterPLQDomRGRYDORUMXVWRWDQWRSDUDRVDWLYRVHSDVVLYRVÀQDQFHLURVFRPRSDUDRVQmRÀQDQFHLURV2VYDORUHVMXVWRV
têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando
aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas
QDVQRWDVHVSHFtÀFDVjTXHOHDWLYRRXSDVVLYR&DL[DVHEDQFRV2VYDORUHVMXVWRVGHVVHVDWLYRVÀQDQFHLURVVmR
LJXDLVDRVYDORUHVFRQWiEHLVGDGDVXDOLTXLGH]LPHGLDWD,QYHVWLPHQWRVHPWtWXORVÀQDQFHLURV2YDORUMXVWRGH
DWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRpDSXUDGRSRUUHIHUrQFLDDRVVHXVSUHoRVGH
IHFKDPHQWRQDGDWDGHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV3DVVLYRVÀQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV2
YDORUMXVWRGHWHUPLQDGRSDUDÀQVGHUHJLVWURFRQWiELOHGLYXOJDomRpFDOFXODGREDVHDQGRVHQRYDORUSUHVHQWHGRV
ÁX[RVGHFDL[DIXWXURVSURMHWDGRV$VWD[DVXWLOL]DGDVQRVFiOFXORVIRUDPREWLGDVGHIRQWHVS~EOLFDV %H%ORRPEHUJ 'HULYDWLYRV$VRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVGHULYDWLYRVUHVXPHPVHDFRQWUDWRVGHswaps
de taxa de juros, NDF (non deliverable foward) e opções de compra de Libor, que visam a proteção contra riscos
cambiais e de taxas de juros. 2SHUDo}HVGHswap de juros e NDF de moeda2VYDORUHVMXVWRVGRVFRQWUDWRVGH
GHULYDWLYRVVmRFDOFXODGRVSURMHWDQGRVHDRÁX[RGHFDL[DIXWXURVGDVRSHUDo}HVWRPDQGRFRPREDVHFRWDo}HV
de mercado futuras obtidas de fontes públicas (B3 e Bloomberg) adicionadas dos respectivos cupons, para a
data de vencimento de cada uma das operações, e trazidos a valor presente por uma taxa livre de riscos na data
de mensuração. 2So}HVGHFRPSUDGHPRHGDFRPWHWR(cap)2YDORUMXVWRGDVRSo}HVGHFRPSUDpFDOFXODGR
XWLOL]DQGRRPRGHORGH%ODFN6FKROHVSDUDSUHFLÀFDomRGHRSo}HVFDPELDLV
*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVÀQDQFHLURV9LVmRJHUDOA Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos
DGYLQGRVGRXVRGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVD 5LVFRGHFUpGLWRE 5LVFRGHWD[DVGHMXURVHLQÁDomRF 5LVFR
GHWD[DGHFkPELRHG 5LVFRGHHVWUXWXUDGHFDSLWDO RXULVFRÀQDQFHLUR HOLTXLGH]$VHJXLUHVWmRDSUHVHQWDGDV
as informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramencionados e os objetivos, políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco e capital. Divulgações quantitativas adicionais
VmRLQFOXtGDVDRORQJRGHVVDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVa) Risco de crédito: Decorre da possibilidade de a
&RPSDQKLDVRIUHUSHUGDVGHFRUUHQWHVGHLQDGLPSOrQFLDGHVXDVFRQWUDSDUWHVRXGHLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDVGHSRVLWiULDVGHUHFXUVRVRXGHLQYHVWLPHQWRVÀQDQFHLURV3DUDPLWLJDUHVVHVULVFRVDGRWDVHFRPRSUiWLFDDDQiOLVH
GDVVLWXDo}HVÀQDQFHLUDHSDWULPRQLDOGDVFRQWUDSDUWHVDVVLPFRPRDGHÀQLomRGHOLPLWHVGHFUpGLWRHDFRPSDnhamento permanente das posições em aberto, exceto para contas a receber de meios eletrônicos e junto ao
Poder Concedente, que potencialmente sujeitam a Companhia à concentração de risco de crédito. No que tange
jVLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDVVRPHQWHVmRUHDOL]DGDVRSHUDo}HVFRPLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDVGHEDL[RULVFRDYDOLDGDV
por agências de rating. b) 5LVFRGHWD[DVGHMXURVHLQÁDomRDecorre da possibilidade de sofrer redução nos
JDQKRVRXSHUGDVGHFRUUHQWHVGHRVFLODo}HVGHWD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHVHXVDWLYRVHSDVVLYRVÀQDQFHLURV
$ &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD D WD[DV GH MXURV ÁXWXDQWHV SULQFLSDOPHQWH UHODFLRQDGDV jV YDULDo}HV GR ÌQGLFH GH
3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR ,3&$ HGR&HUWLÀFDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR &', UHODWLYRVjVGHErQWXUHV$V
WD[DVGHMXURVQDVDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVVmRHPVXDPDLRULDYLQFXODGDVjYDULDomRGR&','HWDOKDPHQWRVDHVVH
respeito podem ser obtidos nas notas explicativas nº 6, 13, 14 e 21. As tarifas de metrô são atualizadas pela média
SRQGHUDGDVHQGRGR,*30 ÌQGLFH*HUDOGH3UHoRVGR0HUFDGR HGR,3& ÌQGLFHGH3UHoRVDR&RQVXmidor). c) Risco de taxas de câmbio: Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas
estrangeiras utilizadas para a aquisição de equipamentos e insumos no exterior, bem como para a liquidação de
SDVVLYRVÀQDQFHLURV&RPDÀQDOLGDGHGHVHSURWHJHUGRVYDORUHVDSDJDUHDUHFHEHUHPPRHGDVHVWUDQJHLUDV
a Companhia avalia permanentemente a contratação de operações de hedge para mitigar esses riscos. d) Risco
GHHVWUXWXUDGHFDSLWDO RXULVFRÀQDQFHLUR HOLTXLGH]Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de
FDSLWDOHUHWHQomRGHOXFURV HFDSLWDOGHWHUFHLURVTXHD&RPSDQKLDID]SDUDÀQDQFLDUVXDVRSHUDo}HV3DUDPLtigar os riscos de liquidez e otimizar o custo médio ponderado do capital, são monitorados permanentemente os
níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previsto
HPFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRVÀQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV,QIRUPDo}HVVREUHRVYHQFLPHQWRVGRVLQVWUXPHQWRV
ÀQDQFHLURVSDVVLYRVSRGHPVHUREWLGDVQDVUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDV2TXDGURVHJXLQWHDSUHVHQWDRVSDVVLYRVÀQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVSRUIDL[DVGHYHQFLPHQWRFRUUHVSRQGHQWHVDRSHUtRGRUHPDQHVFHQWHQREDODQoR
SDWULPRQLDODWpDGDWDFRQWUDWXDOGHYHQFLPHQWR
Menos de 1 Entre 1 e 2 Entre 2 e 3 Entre 3 e 4 Acima de 4
ano
anos
anos
anos
anos
Debêntures (a)

147.044


1.501.703
Fornecedores e outras contas a pagar
57.631
4.018
Fornecedores - partes relacionadas
822
(a) Valores brutos dos custos de transação
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
2018
2017
Caixa e bancos
5.766

 $SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
Fundos de investimentos e CDB
3.787


$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
Fundos de investimentos e CDB
164.808
238.366
164.808
238.366
$V DSOLFDo}HV ÀQDQFHLUDV IRUDP UHPXQHUDGDV j WD[D PpGLD GH  GR &', HTXLYDOHQWH D  DR DQR
GR&',HTXLYDOHQWHDDRDQRHPPpGLDGHGH]HPEURGH 
2018
2017
7. Contas a receber
Circulante
Receitas tarifária (a)
4.757
4.231

7.202
Receitas acessórias (b)
16.737
11.433
(1.457)
(223)
Provisão para perda esperada - contas a receber (c)
15.280
11.210
Idade de Vencimento dos Títulos
2018
2017
Crédito a vencer

8.883
Créditos vencidos até 60 dias
4.304
2.076
&UpGLWRVYHQFLGRVGHDGLDV
384
251
&UpGLWRVYHQFLGRVGHDGLDV
648

Créditos vencidos há mais de 180 dias

104
16.737
11.433
(a) Créditos a receber da Cia do Metropolitano de SP e da SPTrans, decorrentes de serviços prestados aos usuários;
(b) Créditos de receitas acessórias (locação de painéis publicitários e aluguel de espaços) previstas nos contratos
GHFRQFHVVmRH F $SURYLVmRSDUDSHUGDHVSHUDGDFRQWDVDUHFHEHUUHÁHWHDSHUGDHVSHUDGDGD&RPSDQKLD
8. Tributos a recuperar
2018
2017
Circulante
&2),16
1
2.176
IRRF
2.580
1.275
PIS
430
ICMS
5.738
2XWURV
26
170
2.607

Não Circulante
IRPJ e CSLL

10.208

10.208
9. Imposto de renda e contribuição social
a. Conciliação do imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A conciliação do imposto de
2018
2017
UHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOUHJLVWUDGDQRUHVXOWDGRpGHPRQVWUDGDDVHJXLU
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
220.357

Alíquota nominal
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal


Efeito tributário das adições e exclusões permanentes
Despesas indedutíveis

(610)
Juros sobre capital próprio


Remuneração variável de dirigentes estatutários
(207)
(315)
Incentivo relativo ao imposto de renda


 2XWURVDMXVWHVWULEXWiULRV
24
545
Despesa de imposto de renda e contribuição social

(70.221)
Impostos correntes
(58.401)

Impostos diferidos

(25.312)

(70.221)
Alíquota efetiva do imposto
31,45%
30,68%
b. Impostos diferidos: 2LPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVWrPDVHJXLQWHRULJHP
Saldo em 2018
Reconhecido
ReconheAtivo Passivo
em outros
cido no resultados Valor ÀVFDO
ÀVFDO
2017 resultado abrangentes Líquido diferido diferido
Provisão para participação nos resultados (PLR)
2.052
253
- 2.305
2.305
Provisão para perda esperada - contas a receber
76
420


3URYLVmRSDUDULVFRVWUDEDOKLVWDVWULEXWiULRVHÀVFDLV
81
30
111
111
Variação cambial (b)


- (7.215)
2.200

Resultado de operações com derivativos
35.458

  28.577

3URYLVmR,378
52
52
52
(70.026) 
-   (110.015)
'LIHUHQoDVWHPSRUiULDV/HL D
Impostos diferidos ativos (passivos) antes da
compensação


 (71.588)  
Compensação de imposto
- 



 (71.588)
- (71.588)
Imposto diferido líquido ativo (passivo)
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13. Financiamentos
Saldo em 2017
Taxa
Saldo
Reconhecido
efetiva
Ativo Passivo
líquido Reconheem outros
Saldos
do custo
ÀVFDO
em 1º de cido no resultados Valor ÀVFDO
de tran- Custos de dos custos
janeiro resultado abrangentes Líquido diferido diferido
Instituições
Taxas
sação transação a apropriar Vencimento
,53-H&6//VREUHSUHMXt]RVÀVFDLVHEDVHV
2018
2017
 ÀQDQFHLUDV
contratuais (% a.a.) incorridos
ÀQDO
em 2018
negativas
10.007 (10.007)
Em moeda estrangeira
Provisão para participação nos resultados (PLR)
1.821
231
- 2.052
2.052
86/,%25 3,1244%
Fevereiro de
Provisão para perda esperada - contas a receber
70
6
76
76
- 1. BID - A Loan

(a)
3.168
2023
- 120.462 (b)
Provisão para riscos trabalhistas, tributários
86/,%25 3,8467%
Fevereiro de
 HÀVFDLV


81
81
- 1. BID - B Loan
-  (b)

(a)
11.231
2020
Variação cambial (b)
(43.418)
14.134
- 
- 
- 
Subtotal em moeda estrangeira
Resultado de operações com derivativos
61.655 
(8.578) 35.458 
(538)
Circulante
Financiamentos
- 133.178
3URYLVmR,378
50
2
52
52
- (1.364)
Custos de transação
'LIHUHQoDVWHPSRUiULDV/HL D
(58.065) 
- (70.026)  (85.445)
- 131.814
Impostos diferidos ativos (passivos) antes da
Não Circulante
compensação
(27.701) (25.312)
(8.578)  53.676 (115.267)
Financiamentos
- 256.863
Compensação de imposto
- (53.676) 53.676
- (1.284)
Custos de transação
Imposto diferido líquido ativo (passivo)
(27.701) (25.312)
(8.578) 
- 
- 
D 6DOGRVGHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVUHVXOWDQWHVGDDSOLFDomRGRDUWLJRQGDOHLQ ÀPGRUHJLPH
WULEXWiULRGHWUDQVLomR FRPSRVWRSULQFLSDOPHQWHSRUGHSUHFLDomRGRDWLYRLPRELOL]DGR ÀVFDO YHUVXVDPRUWL]DomR D  2 FXVWR HIHWLYR GHVWDV WUDQVDo}HV UHIHUHVH DRV FXVWRV LQFRUULGRV QD HPLVVmR GRV WtWXORV H QmR FRQVLGHUD
do ativo intangível (contábil) e custos de empréstimos capitalizados. (b) As variações cambiais deste item se WD[DV SyVÀ[DGDV XPD YH] TXH D OLTXLGDomR GRV MXURV H SULQFLSDO GDUVHi QR ÀQDO GD RSHUDomR H QD GDWD GH
cada transação não são conhecidas as futuras taxas aplicáveis. Estas taxas somente serão conhecidas com a
UHIHUHPjVRSHUDo}HVGHGHULYDWLYRVFXMRWUDWDPHQWRÀVFDOpUHJLGRSHORDUWLJRGD/HLQSRUHVVH
ÁXrQFLDGRSUD]RGHFDGDWUDQVDomR4XDQGRXPDRSHUDomRSRVVXLPDLVGHXPDVpULHWUDQFKHHVWiDSUHVHQWDGD
PRWLYRDUHDOL]DomRÀVFDOGHVWDYDULDomRFDPELDOVHGDUiTXDQGRGDHIHWLYDOLTXLGDomRGDRSHUDomRGHGHULYDWLYRV
à taxa média ponderada. Garantias: E *DUDQWLDUHDO(PGHDEULOGHIRLOLTXLGDGRDQWHFLSDGDPHQWHR
10. Partes relacionadas
ÀQDQFLDPHQWRFRPR%,'
2VVDOGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVHPGHGH]HPEURGHHDVVLPFRPRDVWUDQVDo}HVTXHLQÁXHQFLDUDP
14. Debêntures
os resultados dos exercícios de 2018 e 2017, relativos às operações com partes relacionadas, decorrem de transaTaxa efetiva Custos de
Saldos
o}HVHQWUHD&RPSDQKLDVHXVFRQWURODGRUHVSURÀVVLRQDLVFKDYHGDDGPLQLVWUDomRHRXWUDVSDUWHVUHODFLRQDGDV
do custo de transação dos custos
2018
2017
Taxas
transação
incorri- a apropriar Vencimento
Transações
Transações
Série
2018
2017
contratuais
ÀQDO
(% a.a.)
dos
em 2018
1. 1ª Emissão - série
&',
Maio de
Serviços
Serviços
de 1 a 4
DD 3,4802% (a)


- 204.872 (b)
Receitas
Receitas
Prestados
Prestados
1. 2ª Emissão - série
&',
Maio de
Controladora
de 1 a 4
DD  D
1.046

- 80.755 (b)
CCR
4.678 (a)
4.735 (a)
1. 3ª Emissão - série
&',
Maio de
Outras partes relacionadas
de 1 a 4
DD 3,3771% (a)
1.236

-  (b)
CPC
 (b)
 (b)
1. 4ª Emissão - série
&',
Maio de
167 (e)
216 (c)
210 (c)
Samm
de 1 a 3
DD  D
1.604

-  (b)
&',
Março de
Total
8.806
216
8.527
210
2. 5ª Emissão - série 1 2,30% a.a. 2,5373% (a)
10.072

2028

- (c)(d)
2018
2017
,3&$
Saldos
Saldos
Março de
7,0737%
Ativo
Passivo
Ativo
Passivo
5.021
2028

- (c)(d)
2. 5ª Emissão - série 2
a.a.

5.534
FornecedoFornecedo 525.332
Total geral
14.046
Contas a
Contas a
res/contas
res/contas
Circulante
receber
receber
a pagar
a pagar
Debêntures
27.038
Controladora
(736)
Custos de transação
CCR
8 (d)
368 (a)
406 (a)
26.302
Outras partes relacionadas
Não Circulante
CPC
310 (b)
308 (b)
Debêntures
 
Samm
18 (c)
18 (c)
(13.310) (3.828)
Custos de transação
Five trilhos
3 (d)
 (d)
1.246.680 525.332
Metro Bahia
14 (d)
5 (d)
D 2FXVWRHIHWLYRGHVWDVWUDQVDo}HVUHIHUHVHDRVFXVWRVGHWUDQVDomRLQFRUULGRVQDHPLVVmRGRVWtWXORVHQmRFRQ5RGRDQHO2HVWH
 (d)
5 (d)
11 (d)
2 (d) VLGHUDWD[DVSyVÀ[DGDVXPDYH]TXHQDGDWDGHFDGDWUDQVDomRQmRVmRFRQKHFLGDVDVIXWXUDVWD[DVGH&',DSOL9LD2HVWH
17 (d)
13 (d)
56 (d)
 (d) FiYHLV(VWDVWD[DVVRPHQWHVHUmRFRQKHFLGDVFRPDÁXrQFLDGRSUD]RGHFDGDWUDQVDomRGarantias: (b) Garantia
SURSRUFLRQDOGRVDFLRQLVWDV F $OLHQDomRÀGXFLiULD G &HVVmRÀGXFLiULDGHGLUHLWRVGDFRQFHVVmRHFUHGLWyULRV
Via Mobilidade
123 (d)
112 (d)
Cronograma de desembolsos (não circulante)
2018
Total circulante, 31 de dezembro de 2018
202
822
2020
37.636
Total, 31 de dezembro de 2018
202
822
2021

Total circulante, 31 de dezembro de 2017
85
812
2022
111.452
Total, 31 de dezembro de 2017
85
812
2023
168.756
2018
2017 2024 em diante
'HVSHVDVFRPSURÀVVLRQDLVFKDYHVGDDGPLQLVWUDomR

%HQHItFLRVGHFXUWRSUD]RUHPXQHUDomRÀ[D I
3.558
1.638
1.214.073
2XWURVEHQHItFLRV
A Companhia possui debêntures com cláusulas de cross default e/ou cross acceleration, ou seja, que estabelecem
Provisão para remuneração variável
YHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFDVRGHL[HGHSDJDUYDORUHVGHYLGRVHPRXWURVFRQWUDWRVSRUHODÀUPDGRVRXFDVRRFRUUD
Provisão para remuneração variável do ano a pagar no ano seguinte

1.115 RYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGRVUHIHULGRVFRQWUDWRV2VLQGLFDGRUHVVmRFRQVWDQWHPHQWHPRQLWRUDGRVDÀPGHHYLWDU
Complemento/(Reversão) de PPR do ano anterior pago no ano
(80)
143 D H[HFXomR GH WDLV FOiXVXODV $ VHJXLU HVSHFLÀFDPRV DV SULQFLSDLV FRQGLo}HV JDUDQWLDV H FOiXVXODV UHVWULWLYDV
Previdência privada
120
106 vinculadas aos contratos de debêntures, seguindo a indexação da primeira coluna do quadro onde as operações
5
4 estão detalhadas. As condições, garantias e restrições pactuadas vêm sendo cumpridas regularmente. 1. Em 06
Seguro de vida
4.511
3.006 de abril de 2018, foram integralmente liquidadas antecipadamente as debêntures da 1ª a 4ª emissão, com recur6DOGRVDSDJDUDRVSURÀVVLRQDLVFKDYHVGDDGPLQLVWUDomR
2018
2017 sos da 5ª emissão de debêntures. 2. Em 15 de março de 2018, ocorreu a 5ª emissão de debêntures, distribuída

1.264 em duas séries, no total de 1.200.000 debêntures, sendo 700.000 debêntures na 1ª série e 500.000 debêntures
Remuneração dos administradores (f)
1D $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD $*2  UHDOL]DGD HP  GH DEULO GH  IRL À[DGD D UHPXQHUDomR DQXDO GRV QDVpULHWRGDVLQWHJUDOL]DGDVHPGHPDUoRGHWRWDOL]DQGRXPYDORUQRPLQDOGH5FRP
membros do conselho de administração e diretoria da Companhia no montante de R$ 4.100. A remuneração anual YHQFLPHQWRHPGHPDUoRGH$UHPXQHUDomRGDVpULHpGH&',DDHDGDVpULHpGH,3&$
inclui salários, benefícios, remuneração variável e contribuição para seguridade social. a) Contrato de prestação MXURVGHDD$VGHErQWXUHVFRQWDPFRPDVVHJXLQWHVJDUDQWLDV L DOLHQDomRÀGXFLiULDGHDo}HVH LL 
de serviços de gestão administrativa nas áreas de contabilidade, assessoria jurídica, suprimentos, tesouraria e FHVVmRÀGXFLiULDGHGLUHLWRVGDFRQFHVVmRHFUHGLWyULRV$GLFLRQDOPHQWHDFRQFHVVLRQiULDREULJDVHDQmRFRQWUDrecursos humanos executados pela CCR - Divisão Actua, cujos valores são liquidados mensalmente no 1º dia útil tar novos endividamentos, caso a relação Dívida Líquida/EBITDA seja igual ou superior a 4, e o ICSD seja igual
do mês subsequente ao mês do faturamento; b) Contrato de prestação exclusiva de serviços de administração de ou inferior a 1,1. Além disso, compromete-se a não distribuir dividendos caso a relação Dívida Líquida/EBITDA
obras de investimentos, conservação, serviços de informática e manutenção, cujos valores são liquidados mensal- seja igual ou superior a 4 e o ICSD seja igual ou inferior a 1,3. A concessionária pode optar pela contratação de
mente no 1º dia útil do mês subsequente ao mês do faturamento; c) Contrato de ocupação e uso dos espaços de ÀDQoDEDQFiULDRXGHSyVLWRHPFRQWDUHVHUYDFDVRGHVHMHFRQWUDWDUQRYDVGtYLGDVRXGLVWULEXLUGLYLGHQGRVFRPRV
XWLOL]DomRPHGLDQWHUHPXQHUDomRSDUDÀQVGHLQVWDODomRRSHUDomRPDQXWHQomRHH[SORUDomRGDLQIUDHVWUXWXUD índices abaixo dos números descritos acima.
de telecomunicações, com prazo até o término da vigência do contrato de concessão, cujos pagamento ocorrem 15. Obrigações sociais e trabalhistas
2018
2017
DWpRGLDGRPrVVXEVHTXHQWH2FRQWUDWRpUHDMXVWDGRDQXDOPHQWHFRPEDVHQR,3&H,*30VHQGRFDGDXP
Salários e remunerações a pagar
3.178
3.088
na razão de 50%; d) Refere-se a encargos de folha de pagamento relativo à transferência de colaboradores; e)
%HQHItFLRVJUDWLÀFDo}HVHSDUWLFLSDo}HVDSDJDU
7.645

&RQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVSDUDIRUQHFLPHQWRGHLQWHUIDFHySWLFDSDGUmR*LJDELW(WKHUQHW´&OHDQ&KDQEncargos sociais e previdenciários
3.400
3.437
QHOµGHQRPLQDGR´'DWD6DPPµSDUDLQWHUOLJDUD&RPSDQKLDFRPDQ~YHP0XOWLSURWRFRO/DEHO6ZLWFKLQJ 03/6 
6.426
6.814
Provisão para férias e 13º salário
através de circuito digital que permite o acesso e o transporte de dados, voz e vídeo; e f) Contempla valor total de

20.328
UHPXQHUDomRÀ[DHYDULiYHODWULEXtYHODRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRHGLUHWRULD
16. Fornecedores
11. Ativo Imobilizado
2018
2017
Movimentação do custo
Fornecedores e prestadores de serviços estrangeiros (a)


2017
2018
Fornecedores e prestadores de serviços nacionais (b)
12.200

Saldo inicial Adições Baixas Transferências (a) 6DOGRÀQDO Cauções e retenções contratuais
178

Móveis e utensílios
4.647
645


163.183
Máquinas e equipamentos
22.650
(4)
864
23.510 (a) $&RPSDQKLDSRVVXLFRPRSULQFLSDLVIRUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURVD6LHPHQV$*6LHPHQV6$66HSVDH+\XQVeículos
2.274
(36)

2.267 GDL5RWHP&RPSDQ\SDUDLPSODQWDomRGRSURMHWRTXHSUHYrIRUQHFLPHQWRGRVVLVWHPDVGHVLQDOL]DomRGHFR,QVWDODo}HVHHGLÀFDo}HV

 mando centralizado da via e pátio, de comunicação móvel e dos trens, incluindo sobressalentes e obrigatórios
Equipamentos operacionais

(15)
 para os sistemas. (b) Refere-se principalmente a valores a pagar por conta de serviços, materiais e equipamentos
Imobilizações em andamento
7.002

(2.088)
 relacionados a melhorias, manutenção e conservação.


(40)
(565)
55.566 17. Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
Foram acrescidos aos ativos imobilizados, custos de empréstimos no montante de R$ 60 em 2018 (R$ 58 em A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais,
2017). A taxa média de capitalização em 2018 foi de 6,50% a.a. (custo dos empréstimos divididos pelo saldo decorrentes do curso normal de suas respectivas operações, envolvendo questões trabalhistas e previdenciárias.
$$GPLQLVWUDomRFRQVWLWXLXSURYLVmRHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGRVXÀFLHQWHSDUDFREULUDVSURYiYHLVSHUGDVHVWLPDGDV
PpGLRGHÀQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV HDDHP
com as ações em curso, conforme quadro abaixo, com base em (i) informações de seus assessores jurídicos, (ii) anáMovimentação da depreciação
lise das demandas judiciais pendentes e (iii) com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas.
2017
2018
2017
2018
Taxa média anual
Constituição/ Atualização
de depreciação % Saldo inicial Adições Baixas Transferências (a) 6DOGRÀQDO
Saldo inicial (Reversão) monetária Pagamentos 6DOGRÀQDO
Não circulante
Móveis e utensílios
10
(2.257)
(457)
(24)
(2.738) Cíveis e administrativos
46
4
(24)
26
Máquinas e equipamentos
13
(13.881) (2.473)
1
3
(16.350) Trabalhistas e previdênciários
240
630
10
(580)
300
Veículos
25


36
(2.102)
240
676
14
(604)
326
,QVWDODo}HVHHGLÀFDo}HV
5
(147)
(2)
 A Companhia possui outros riscos relativos a questões cíveis e trabalhistas, avaliados pelos assessores jurídicos

(147)
18
 como sendo de risco possível, nos montantes indicados abaixo, para os quais nenhuma provisão foi constituída,
Equipamentos operacionais
13
(27.633) (3.248)
37
(3)
(30.847) tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não determinam sua contabilização.
2018
2017
D 5HFODVVLÀFDo}HVGRDWLYRLPRELOL]DGRSDUDRLQWDQJtYHO
Cíveis e administrativos
11
42
12. Intangível
634
362
Trabalhistas e previdenciárias
Movimentação do custo
2017
2018
645
404
Saldo Adoção inicial
TransfeSaldo 18. Patrimônio líquido
inicial
CPC 47 Adições Baixas rências (a)
ÀQDO a. Capital social: 2FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDpGH5GRVTXDLV5DLQGDQmRIRUDPLQWHJUDOLDireitos de exploração da infraestrutura
zados, composto por 74.803.571 ações ordinárias e 74.803.571 ações preferenciais e sem valor nominal.
concedida (a)
1.386.871
(132.552) (3.500)
 1.412.716
2018
2017
18.208
- (330)

18.832
Direitos de uso de sistemas informatizados
Participação Quantidade
Ações a Participação Quantidade
Ações a
Intangível

(132.552) (3.500) (330)
162.851 1.431.548
acionária
de ações integralizar
acionária
de ações integralizar
75,00% 112.205.357 
75,00% 112.205.357 
Intangível em construção
132.552 
- (162.283)  CCR S.A.
15,00% 22.441.071 1.383.381
15,00% 22.441.071 1.383.381
)RUDPDFUHVFLGRVDRVDWLYRVLQWDQJtYHLVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVQRPRQWDQWHGH5HP 5 Ruasinvest Participações S.A.
10,00% 

10,00% 

em 2017). A taxa média de capitalização em 2018 foi de 6,50% a.a. (custo dos empréstimos dividido pelo saldo 0LWVXL &2/7'
100,00%  
100,00%  
PpGLRGHÀQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV HDDHP)RUDPGLPLQXtGRVDRVDWLYRVLQWDQJtYHLVUHVXOWDGRV
b. Reserva legal: eFRQVWLWXtGDjUD]mRGHGROXFUROtTXLGRDSXUDGRHPFDGDH[HUFtFLRVRFLDOQRVWHUPRVGR
de hedge accounting no montante de R$ 12.304 em 2018 (acrescidos R$ 34.132 em 2017).
DUWLJRQGD/HLQDWpROLPLWHGHGRFDSLWDOVRFLDOc. Reserva de retenção de lucros: Em 31
Movimentação da amortização
2017
2018
de dezembro de 2018, foi constituída reserva de lucros em razão da retenção de parte do lucro líquido do exerTaxa média anual
de amortização % Saldo inicial Adições 6DOGRÀQDO FtFLRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQ(VWDUHWHQomRHVWiIXQGDPHQWDGDHPRUoDPHQWRGHFDSLWDO
Direitos de exploração da infraestrutura concedida
(b)
(162.821) (50.228)  elaborado pela Administração e aprovado pelo Conselho de Administração (CAD), o qual será submetido à aproYDomRGRVDFLRQLVWDVQD$*2GHSUHYLDPHQWHjGHOLEHUDomRVREUHDGHVWLQDomRGHUHVXOWDGRV$SURSRVWD
Direitos de uso de sistemas informatizados
20
(14.472) 
(15.551)
GHRUoDPHQWRGHFDSLWDOHVWiMXVWLÀFDGDVXEVWDQFLDOPHQWHSHODQHFHVVLGDGHGHDSOLFDomRHPLQYHVWLPHQWRVQD
 (51.307) (228.600) infraestrutura a serem realizados para atendimento aos requerimentos dos contratos de concessão. d. DividenD 5HFODVVLÀFDo}HVGRDWLYRLPRELOL]DGRSDUDRLQWDQJtYHO E $PRUWL]DomRSHODFXUYDGREHQHItFLRHFRQ{PLFR
continua
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dos: 2VGLYLGHQGRVVmRFDOFXODGRVHPFRQIRUPLGDGHFRPRHVWDWXWRVRFLDOHGHDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HV /HLQ (PGHDEULOGHIRLDSURYDGRDWUDYpVGD$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDDGLVWULbuição de dividendos no valor de R$ 115.637, a conta de Reserva de Retenção de Lucros e dividendos adicionais
SURSRVWRVQRYDORUGH5SDJRVHPGHDEULOGH(PGHRXWXEURGHIRLDSURYDGRHP
Reunião do Conselho de Administração (RCA), o pagamento de dividendos dos lucros apurados no período de 01
GHMDQHLURGHDGHVHWHPEURGHQRPRQWDQWHGH5FRUUHVSRQGHQWHD5
SRUDomR2SDJDPHQWRGRVGLYLGHQGRVIRLUHDOL]DGRDSDUWLUGHGHRXWXEURGH2VUHTXHULPHQWRVUHODWLYRV
DRVGLYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRGHIRUDPDWHQGLGRVFRQIRUPHRTXDGURDVHJXLU
2018
Lucro líquido do exercício
151.056
(6.038)
(-) Constituição de reserva legal
145.018
Lucro líquido ajustado
Dividendo mínimo obrigatório - 25% sobre o lucro líquido ajustado
36.255

Dividendos intermediários pagos
e. Juros sobre o capital próprio: Em 21 de dezembro de 2018, foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração o destaque pela Companhia de juros sobre o capital próprio no montante bruto de R$ 12.644, corresSRQGHQWHD5SRUDomRVHQGR5GDUHVHUYDGHUHWHQomRGHOXFURH5GROXFUR
apurado no exercício, com base no patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2017 (deduzido ou acrescido, pro rata
die de eventuais movimentações ocorridas até 20 de dezembro de 2018, exceto quanto ao resultado do próprio
exercício), pagos em 28 de dezembro de 2018. f. Lucro básico e diluído: A Companhia não possui instrumentos
que potencialmente poderiam diluir os resultados por ação.
2018
2017
Numerador
Lucro líquido do exercício
151.056
158.658
Denominador


Média ponderada de ações (em milhares)
Lucro por ação ordinária - básico e diluído em R$

1,06050
Lucro por ação preferencial - básico e diluído em R$

1,06050
g. Ajuste de avaliação patrimonial: Nesta rubrica são reconhecidos os efeitos de HedgeGHÁX[RGHFDL[DFRP
efeito no patrimônio líquido, cujo valor acumulado será transferido para o resultado ou para o ativo não circulante
à medida da realização das operações protegidas.
19. Receitas
2018
2017
Receitas metroviárias

447.476
Receitas de construção (ICPC 01 R1)

111.707
Receitas acessórias
44.464

216
210
Receita de partes relacionadas
Receita bruta


Impostos sobre receitas


(325)
(235)
Abatimentos
(15.238)
(10.634)
Deduções das receitas brutas
670.737
585.608
Receita líquida

5HVXOWDGRÀQDQFHLUR
'HVSHVDVÀQDQFHLUDV
Perda com operações de derivativos
9DULDomRFDPELDOVREUHÀQDQFLDPHQWRV
Variação cambial sobre derivativos
Variação monetária sobre debêntures
-XURVVREUHÀQDQFLDPHQWRVHGHErQWXUHV
Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros
7D[DFRPLVV}HVHRXWUDVGHVSHVDVÀQDQFHLUDV
Capitalização de custos dos empréstimos
5HFHLWDVÀQDQFHLUDV
9DULDomRFDPELDOVREUHÀQDQFLDPHQWRV
Variação monetária sobre debêntures
Ganho com operações de hedge
5HQGLPHQWRVREUHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros
Variações cambiais sobre operações com derivativos
-XURVHRXWUDVUHFHLWDVÀQDQFHLUDV

2018

2017

(73.502)
(18.076)



(44.762)
(7.008)




(51.400)

(63.641)
(21.666)
(5.030)
41.601





15.017
28.104

855

(55.267)

50.168
50.383
15.584


5.348
147.560
(33.402)

5HVXOWDGRÀQDQFHLUROtTXLGR
21. Instrumentos Financeiros
$&RPSDQKLDPDQWpPRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV$DGPLQLVWUDomRGHVVHVLQVWUXPHQWRVpHIHWXDGD
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança.
A contratação de derivativos com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição
ao risco que a administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros e etc.). A política de controle consiste em
acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Não são
efetuadas aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, assim como em
RSHUDo}HVGHÀQLGDVFRPRGHULYDWLYRVH[yWLFRV2VUHVXOWDGRVREWLGRVFRPHVWDVRSHUDo}HVHVWmRFRQGL]HQWHV
FRPDVSROtWLFDVHHVWUDWpJLDVGHÀQLGDVSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDeDGRWDGDDPDQXWHQomRGHFRQWUDWRV
de hedge SDUD SURWHomR GH  GRV SDJDPHQWRV YLQFHQGRV QRV SUy[LPRV  PHVHV GH ÀQDQFLDPHQWRV HP
PRHGD HVWUDQJHLUD RX GH DFRUGR FRP FULWpULRV HVWDEHOHFLGRV QRV FRQWUDWRV GH ÀQDQFLDPHQWR 3DUD DSRLR DR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQDVTXHVW}HVÀQDQFHLUDVHVWUDWpJLFDVDFRQWURODGRUDGD&RPSDQKLD
possui um Comitê Financeiro, formado por conselheiros indicados pelos acionistas controladores e conselheiros
LQGHSHQGHQWHV TXH DQDOLVD DV TXHVW}HV TXH GL]HP UHVSHLWR j SROtWLFD H HVWUXWXUD ÀQDQFHLUD GD &RPSDQKLD
DFRPSDQKDHLQIRUPDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVREUHTXHVW}HVÀQDQFHLUDVFKDYHWDLVFRPRHPSUpVWLPRV
UHÀQDQFLDPHQWRVGHGtYLGDVGHORQJRSUD]RDQiOLVHGHULVFRH[SRVLo}HVDRFkPELRDYDOHPRSHUDo}HVQtYHO
de alavancagem, política de dividendos, emissão de ações, emissão de títulos de dívida e investimentos. Todas
DVRSHUDo}HVFRPLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVHVWmRUHFRQKHFLGDVQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
FRQIRUPHRTXDGURDVHJXLU

,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVSRUFDWHJRULD

Ativos
Caixas e bancos
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDVYLQFXODGDVFRQWDUHVHUYD
Contas a receber
Contas a receber com operações de derivativos
Contas a receber - partes relacionadas
Passivos
Financiamentos em moeda estrangeira (a)
Debêntures (a)
Fornecedores e outras contas a pagar
Fornecedores - partes relacionadas
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Contas a pagar com operações de derivativos

2018
2017
Valor justo através
$WLYRVÀQDQFHLURV 3DVVLYRÀQDQFHLUR Valor justo através
$WLYRVÀQDQFHLURV 3DVVLYRÀQDQFHLUR
dos resultados Valor justo através
mensurados ao
mensurado ao
dos resultados Valor justo através
mensurados ao
mensurado ao
do resultado
do resultado
abrangentes
custo amortizado
custo amortizado
abrangentes
custo amortizado
custo amortizado
5.766


238.366
3
58
15.280
11.210
4.707
4.248
47
202
85
4.707

174.364

15.482

D 9DORUHVOtTXLGRVGRVFXVWRVGHWUDQVDomR2VVHJXLQWHVPpWRGRVHSUHPLVVDVIRUDPDGRWDGRVQDGHWHUPLQDomR
GRYDORUMXVWR&DL[DVHEDQFRDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVYLQFXODGDVFRQWDUHVHUYD
- 2VVDOGRVHPFDL[DHEDQFRVWrPVHXVYDORUHVMXVWRVLGrQWLFRVDRVVDOGRVFRQWiEHLV$VDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
HPIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVHVWmRYDORUL]DGDVSHORYDORUGDFRWDGRIXQGRQDGDWDGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
TXHFRUUHVSRQGHDRVHXYDORUMXVWR$VDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVHP&'%V &HUWLÀFDGRGH'HSyVLWR%DQFiULR HLQVWUXPHQWRVVLPLODUHVSRVVXHPOLTXLGH]GLiULDFRPUHFRPSUDQD´FXUYDGRSDSHOµHSRUWDQWRD&RPSDQKLDHQWHQGH
TXHVHXYDORUMXVWRFRUUHVSRQGHDRVHXYDORUFRQWiELOContas a receber, contas a receber de partes relacionadas, fornecedores e outras contas a pagar - 2VYDORUHVMXVWRVVmRSUy[LPRVGRVVDOGRVFRQWiEHLVGDGRR
FXUWRSUD]RSDUDOLTXLGDomRGDVRSHUDo}HVContas a receber e a pagar com derivativos - 2VYDORUHVMXVWRV
IRUDPFDOFXODGRVSURMHWDQGRVHRVÁX[RVGHFDL[DDWpRYHQFLPHQWRGDVRSHUDo}HVFRPEDVHHPWD[DVIXWXUDV
REWLGDVDWUDYpVGHIRQWHVS~EOLFDV H[%H%ORRPEHUJ DFUHVFLGDVGRVspreads contratuais e trazidos a valor
SUHVHQWHSHODWD[DOLYUHGHULVFR SUp', Financiamentos em moeda estrangeira - Consideram-se os valores
FRQWiEHLVGHVVHVÀQDQFLDPHQWRVHTXLYDOHQWHVDRVYDORUHVMXVWRVSRUVHWUDWDUHPGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVFRP
FDUDFWHUtVWLFDVH[FOXVLYDVRULXQGRVGHIRQWHVGHÀQDQFLDPHQWRHVSHFtÀFDVDebêntures mensuradas ao custo
amortizado - Caso fosse adotado o critério de reconhecer esses passivos pelos seus valores justos, os saldos
DSXUDGRVVHULDPRVVHJXLQWHV
2018
2017
Valor contábil
Valor justo
Valor contábil
Valor justo
Debêntures (a) (b)
1.287.028



D 2VYDORUHVFRQWiEHLVHVWmREUXWRVGRVFXVWRVGHWUDQVDomR E 2VYDORUHVMXVWRVHVWmRTXDOLÀFDGRVQRQtYHO
FRQIRUPHGHÀQLomRGHWDOKDGDQRLWHP´+LHUDUTXLDGHYDORUMXVWRµDEDL[R2VYDORUHVMXVWRVIRUDPFDOFXODGRV
SURMHWDQGRVHRVÁX[RVGHFDL[DDWpRYHQFLPHQWRGDVRSHUDo}HVFRPEDVHHPWD[DVIXWXUDVREWLGDVDWUDYpVGH



(822)
(1.335.453)

(2.663)
1.585

(35.635)





(525.332)
(173.303)
(812)
(52.121)


IRQWHVS~EOLFDV H[%H%ORRPEHUJ DFUHVFLGDVGRVspreads contratuais e trazidos a valor presente pela taxa livre
de risco (pré-DI). Hierarquia de valor justo: $&RPSDQKLDSRVVXLRVVDOGRVDEDL[RGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV
DYDOLDGRVSHORYDORUMXVWRRVTXDLVHVWmRTXDOLÀFDGRVDEDL[R
Nível 2:
2018
2017
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDVHFRQWDUHVHUYD

238.424
Derivativos a receber/(a pagar)
4.707
(34.003)
2VGLIHUHQWHVQtYHLVIRUDPGHÀQLGRVDVHJXLU1tYHOSUHoRVQHJRFLDGRV VHPDMXVWHV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUD
DWLYRVHSDVVLYRVLGrQWLFRV1tYHOinputs, diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no
nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços);
H1tYHOSUHPLVVDVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRTXHQmRVmREDVHDGDVHPGDGRVREVHUYiYHLVGHPHUFDGR inputs
não observáveis). ,QVWUXPHQWRV ÀQDQFHLURV GHULYDWLYRV As operações com derivativos contratadas têm por
REMHWLYRSULQFLSDODSURWHomRFRQWUDYDULDo}HVFDPELDLVQDVFDSWDo}HVUHDOL]DGDVHÁX[RVGHSDJDPHQWRIXWXURV
HPPRHGDHVWUDQJHLUDDOpPGHSURWHomRFRQWUDÁXWXDo}HVGHRXWURVLQGH[DGRUHVHWD[DVGHMXURVVHPFDUiWHU
especulativo. Dessa forma, são caracterizados como instrumentos de hedge e estão registrados pelo seu valor
MXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR$&RPSDQKLDYLVDQGRFXPSULUDVH[LJrQFLDVGHVHXDQWLJRFRQWUDWRGHÀQDQFLDPHQWR
com o BID, conforme descrito na nota explicativa nº 12 de 31 de dezembro de 2017 e visando a mitigação dos risFRVGHWD[DGHMXURVFRQWUDWRXRSo}HVGHFRPSUDGD/LERUFRPWHWRGHDDSDUDWRGRRÁX[RGHMXURVGHVHX
ÀQDQFLDPHQWR(PERUDRÀQDQFLDPHQWRFRPR%,'WHQKDVLGROLTXLGDGRHPDEULOGHD&RPSDQKLDPDQWHUi
DVRSo}HVDWpRYHQFLPHQWRÀQDOHPIHYHUHLURGHHPIXQomRGRSUrPLRMiWHUVLGRSDJR$OpPGLVVRIRUDP
contratadas NDFs (non deliverable forward SDUDSURWHJHURVÁX[RVGHFDL[DGHDTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRVHP
PRHGDHVWUDQJHLUD7RGRVRVLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVGHULYDWLYRVGD&RPSDQKLDIRUDPQHJRFLDGRVHPPHUFDGR
GHEDOFmR6HJXHDEDL[RTXDGURGHWDOKDGRVREUHRVLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVFRQWUDWDGRVSDUDD&RPSDQKLD

&RPSRVLomRGRVVDOGRVGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVGHULYDWLYRVSDUDSURWHomR
Valores de Referência
(Nocional) (1)

Data de
Data de
início dos VencimenContraparte contratos
to
OPÇÕES DE COMPRA
Posição ativa
Vários (2)
NDF
Posição ativa
Bradesco
Posição passiva
Posição ativa
Votorantim
Posição passiva
Posição ativa
Bradesco

 15/02/2023 (3)

Posição (Valores de Referência)
Strike Call de Libor de 4,5% a.a.

Valores Brutos
Efeito Acumulado
Resultado
Liquidados
Moeda Local
Valores a
Valores a
Efeito
Ganho/(Perda)
Moeda
Recebidos/
receber/
pagar/
acumulado
em resultado
Moeda Local Moeda Local
Estrangeira
(Pagos)
(recebidos)
(pagos)
ganho/(Perda)
abrangente
2018
2017
2018
2017 2018
2017
2018
2017 2018 2017
2018
2017
2018
2017 2018 2017
 116.238 300.874 384.515

30/11/2018  (4)

86'
2.000 17.200 7.750 
7D[DIRUZDUGGH86'GH5
06/12/2017  (4)
86'
4.400   32.274
7D[DIRUZDUGGH86'GH5
06/12/2017  (4)
(85
8.500 10.824 37.732 44.216
7D[DIRUZDUGGH(85GH
Posição passiva
R$ 4,1050 e R$ 4,2415
Posição ativa
BTG Pactual 30/11/2018  (4)
(85
2.200
- 
Posição passiva
7D[DIRUZDUGGH(85GH5
373.171 518.174
TOTAL DAS OPERAÇÕES EM ABERTO EM 31/12/2018
TOTAL DAS OPERAÇÕES LIQUIDADAS DURANTE O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
TOTAL DAS OPERAÇÕES
(1) Quando o derivativo possui vencimentos intermediários, o valor nocional mencionado é o da tranche vigente.
  $V FRQWUDSDUWHV VmR %DQFR 6DQWDQGHU %UDVLO  6$ 60%& &DSLWDO 0DUNHWV /LPLWHG %DQFR %LOEDR 9L]FD\D
$UJHQWLQD 6$ :HVW/% $* 1HZ <RUN %UDQFK (VStULWR 6DQWR ,QYHVWLPHQW SOF 6RFLHWp *HQHUDOH3DULV   $V
opções de compra foram divididas em 54 tranches, sendo uma para cada vencimento de juros de cada tranche
GRFRQWUDWRGHÀQDQFLDPHQWRGR%,'FRPYHQFLPHQWRVVHPHVWUDLVHQWUHDJRVWRGHHIHYHUHLURGH  
2VFRQWUDWRVSRVVXHPYHQFLPHQWRVLQWHUPHGLiULRVGHIHYHUHLURGHPDUoRGHDEULOGHHVHWHPEUR
GH  5HIHUHVHDFRQWUDWRVTXHHQJOREDPYiULDV1')·VFRPYHQFLPHQWRVHYDORUHVQRFLRQDLVGLVWLQWRV
FRQIRUPHLQGLFDGRDEDL[R
Data de contratação Vencimento Nocional em US$ mil Taxa forward (R$/US$)
Contraparte
Bradesco
30/11/2018

2.000
3,8875
Votorantim
06/12/2017

4.400

Taxa forward (R$/
Contraparte
Data de contratação Vencimento Nocional em EUR mil
EUR)
Bradesco
06/12/2017

5.500
4,1050
Bradesco
28/02/2018

3.000
4,2415
BTG Pactual
30/11/2018

2.200
4,5724
5HVXOWDGRFRPLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRPSURSyVLWRGHSURWHomR
2018
2017
Riscos cambiais
(3.463)
(23.614)
Análise de sensibilidade: As análises de sensibilidade são estabelecidas com base em premissas e pressupostos em relação a eventos futuros. A Administração da Companhia revisa regularmente essas estimativas e
premissas utilizadas nos cálculos. No entanto, a liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá
resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade inerente ao processo utilizado na preparação
das análises. Nas análises de sensibilidade, não foram considerados nos cálculos novas contratações de operações com derivativos além dos já existentes. Análise de sensibilidade de variações na moeda estrangeira:
Apresentamos no quadro abaixo os valores nominais referentes à variação cambial sobre os contratos sujeitos
D HVVH ULVFR 2V YDORUHV FRUUHVSRQGHP DRV HIHLWRV QR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR H QR SDWULP{QLR OtTXLGR H IRUDP
FDOFXODGRVFRPEDVHQRVDOGRGDVH[SRVLo}HVFDPELDLVQDGDWDGHVVDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVVHQGRTXH
as taxas de câmbio utilizadas no cenário provável foram adicionadas dos percentuais de deterioração de 25% e
50%, para os cenários A e B.

Valor Justo

33

47

-

-

33

47

16 (1.003)

-

-

16

-

-

(14)

-



- (1.702)

-

-

 (3.222)



-

2.101



-

- 2.101

423

-

(374)

-

-

2.052 

2.484

1.212

-

- 2.484 

-

(486)

-

-

1.272

1.656

73

-

-

-

-

-

-

-

(613)

1.050

73

686

4.707
305
- 4.707 3.553
- (34.308) (32.527) (73.352)
- 742
4.707 (34.003) (32.527) (73.352) 4.707 

Operação

Vencimentos Exposição
até
em R$ (1)

&RPSURPLVVRVHP86'
$EULOGH
Hedge NDF de Fluxo de Caixa
Futuro
$EULOGH
Setembro de
Compromissos em Euro

Hedge NDF de Fluxo de Caixa Setembro de
Futuro




23.083
(23.083)

- (2.562)
(14)

- (35.736)  (23.322)
-  (3.463) (23.614)

3.730 
 
 

Efeito em R$ no resultado
Cenário Cenário Cenário B
Risco provável A 25%
50%
Aumento da cotação
GR86'
- (8.273) (14.473)
Diminuição da cotação
GR86'
8.273
14.473
Aumento da cotação
do Euro
- (6.070) (11.840)
Diminuição da cotação
6.070
11.840
do Euro
Efeito de Ganho ou
(Perda)
-

Moedas em 31/12/2018:
3,8748 4,8435
5,8122
Dólar (2)
 5,5488
6,6585
Euro (2)
 2VYDORUHVGHH[SRVLomRQmRFRQWHPSODPDMXVWHVDYDORUMXVWRHQmRHVWmRGHGX]LGRVGRVFXVWRVGHWUDQVDomR
(2) Refere-se à taxa de venda das moedas em 31/12/2018, divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Análise de
sensibilidade de variações nas taxas de juros: Abaixo estão demonstrados os valores resultantes das variao}HVPRQHWiULDVHGHMXURVVREUHRVFRQWUDWRVGHGHErQWXUHVFRPWD[DVSyVÀ[DGDVQRKRUL]RQWHGHPHVHVRX
VHMDDWpGHGH]HPEURGHRXDWpRYHQFLPHQWRÀQDOGHFDGDRSHUDomRRTXHRFRUUHUSULPHLUR
Efeito em R$ no resultado
Exposição Cenário Cenário A Cenário B
Operação
Risco
Vencimentos até em R$ (5) (7) provável
25%
50%
/,%25
33
Hedge (opções) de taxa de juros
meses (3) Fevereiro de 2023
Março de 2028
 


'HErQWXUHV(PLVVmR6pULH
CDI (2)
'HErQWXUHV(PLVVmR6pULH
IPC-A (4) Março de 2028
541.111 (60.003) (65.435) (70.867)

582
727
873
$SOLFDomRÀQDQFHLUD ,WD~6REHUDQR
CDI (2)
CDI (2)
138.052
8.802
11.003
13.203
$SOLFDomRÀQDQFHLUD &'% (6) (8)
$SOLFDomRÀQDQFHLUD &'% (6) (8)
CDI (2)
21.257
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b. $ &RPSDQKLD FODVVLÀFD RV MXURV SDJRV FRPR DWLYLGDGH GH ÀQDQFLDPHQWR SRU HQWHQGHU TXH WDO FODVVLÀFDomR
Efeito em R$ no resultado
Exposição Cenário Cenário A Cenário B PHOKRUUHSUHVHQWDRVÁX[RVGHREWHQomRGHUHFXUVRVc. 5HFRQFLOLDomRGDVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
Operação
Risco
Vencimentos até em R$ (5) (7) provável
Dividendos e
Aplicações
25%
50%
(115.316) (134.576) (153.838)
juros sobre Operações ÀQDQFHLUD
Efeito líquido
Financia- Debêntu- capital próAs taxas de juros consideradas foram (1)
com
conta
6,40%
8,00%

Total
CDI (2)
mentos
res prio a pagar derivativos
reserva
2,8756%  4,3134% Saldo Inicial
/,%25PHVHV(3)
 (525.332)
(52.121)
(34.003)
58 
3,75%

5,63% 9DULDo}HVGRVÁX[RVGHFDL[DGH
IPC-A (4)
(1) As taxas apresentadas acima serviram como base para o cálculo. As mesmas foram utilizadas nos 12 meses  ÀQDQFLDPHQWR
GRFiOFXOR1RVLWHQV  D  DEDL[RHVWmRGHWDOKDGDVDVSUHPLVVDVSDUDREWHQomRGDVWD[DVGRFHQiULRSURYiYHO Captações (líquidas dos custos de
(2) Refere-se à taxa de 31/12/2018, divulgada pela B3; (3) Refere-se à taxa Libor de 6 meses em 31/12/2018, transação)
- 
- 
divulgada pela Intercontinental Exchange (ICE); (4) Refere-se a variação anual acumulada nos últimos 12 meses, Pagamento de principal e juros

542.283

GLYXOJDGDSHOR,%*(  2VYDORUHVGHH[SRVLomRQmRFRQWHPSODPDMXVWHVDYDORUMXVWRQmRHVWmRGHGX]LGRVGRV Dividendos e juros sobre capital
custos de transação e também não consideram os saldos de juros em 31/12/2018, quando estes não interferem próprio pagos
303.308
303.308
QRVFiOFXORVGRVHIHLWRVSRVWHULRUHV  6DOGR/tTXLGR2FRQFHLWRDSOLFDGRSDUDDVDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVpR Liquidação com operação de derivativos


(55)
(55)
mesmo para o endividamento líquido, ou seja, se o CDI subir, o endividamento piora enquanto para as aplicações Resgates/aplicações (conta reserva)
ÀQDQFHLUDVKiXPDXPHQWRGDUHFHLWDÀQDQFHLUD  2VFHQiULRVGHHVWUHVVHFRQWHPSODPXPDGHSUHFLDomRGRV 7RWDOGDVYDULDo}HVQRVÁX[RVGH
 (642.112)
303.308

(55)

fatores de risco (CDI, IPCA e Libor de 6 meses); e (8) Como o conceito é de dívida líquida, o cenário para se men-  FDL[DGHÀQDQFLDPHQWR
VXUDURLPSDFWRQRFDL[DVREUHDVDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVpRPHVPRSDUDRHQGLYLGDPHQWRRXVHMDGHDXPHQWR Outras variações
Despesas com juros, variação
GHWD[DVGHMXURV1HVWHFHQiULRDVDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVVHEHQHÀFLDPSRLVVmRSyVÀ[DGD
monetária e cambial
(7.502) (105.538)

- (103.400)
22. Compromissos vinculados a contratos de concessão
A Companhia assumiu compromissos em seu contrato de concessão que contemplam investimentos (melhorias Resultado das operações com
(10.014)
(10.014)
HPDQXWHQo}HV DVHUHPUHDOL]DGRVGXUDQWHRSUD]RGDFRQFHVVmR2VYDORUHVGHPRQVWUDGRVDEDL[RUHÁHWHPR derivativos e valor justo
(251.187)
- (251.187)
YDORUGRVLQYHVWLPHQWRVHVWDEHOHFLGRVQRLQtFLRGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRDMXVWDGRSRUUHHTXLOtEULRVÀUPDGRVFRP 2XWUDVYDULDo}HVTXHQmRDIHWDPFDL[D
(7.502) (105.538)
(251.187)
(374)
- (364.601)
Total das outras variações
RV3RGHUHV&RQFHGHQWHVHDWXDOL]DGRVDQXDOPHQWHSHORVtQGLFHVGHUHDMXVWHWDULIiULRGD&RPSDQKLD
- 
4.707
3 (1.268.272)
2018
2017 Saldo Final
Compromisso de investimento

327.172
Composição do Conselho de Administração
2VYDORUHVDFLPDQmRLQFOXHPHYHQWXDLVLQYHVWLPHQWRVFRQWLQJHQWHVGHQtYHOGHVHUYLoRHFDVRVHPGLVFXVVmR
Arthur Piotto Filho - Conselheiro
para reequilíbrio.
Roberto Vollmer Labarthe - Conselheiro
'HPRQVWUDomRGRÁX[RGHFDL[D
Luciano José Porto Fernandes - Conselheiro
a. Abaixo estão demonstradas movimentações de ativos e passivos que não afetaram o caixa e, portanto, foram
Sérgio Luiz Pereira de Macedo - Conselheiro
H[FOXtGDVGDVGHPRQVWUDo}HVGRVÁX[RVGHFDL[DQRVUHVSHFWLYRVH[HUFtFLRV&DVRDVRSHUDo}HVWLYHVVHPDIHWDShinichi Ban - Conselheiro
GRRFDL[DVHULDPDSUHVHQWDGDVQDVUXEULFDVGRÁX[RGHFDL[DDEDL[R
Composição da Diretoria
2018
2017
Luis Augusto Valença de Oliveira - Diretor Presidente
(7.843)
Fornecedores
Maurício Dimitrov - Diretor
(7.843)
Efeito no caixa líquido das atividades operacionais
Hélio Aurélio da Silva
7.843
Adições ao ativo intangível
Contador - &5&632
7.843
Efeito no caixa líquido das atividades de investimento
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. São DGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
Paulo - SP. Opinião: ([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD&RQFHVVLRQiULDGD/LQKDGR0HWU{GH6mR e pelos controles internos que a Administração determinou como necessários para permitir a elaboração dessas
Paulo S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas GHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR1D
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÁX[RVGHFDL[D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV D DGPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SHOD DYDOLDomR GD FDSDFLGDGH GH D
SDUDRH[HUFtFLRÀQGRQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVFRPSUHHQGHQGRDVSROtWLFDV Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
FRQWiEHLVVLJQLÀFDWLYDVHRXWUDVLQIRUPDo}HVHOXFLGDWLYDV(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVDFLPD RSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHÀQDQFHLUDGD tração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
RSHUDo}HVHRVVHXVÁX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRÀQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGR- ÀQDQFHLUDV1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVWRPDGDVHP
tadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e interna- conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
cionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
VHJXLULQWLWXODGD´5HVSRQVDELOLGDGHVGRVDXGLWRUHVSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVµ6RPRVLQGH- que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
SHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conside3URÀVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURÀVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSUL- UDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÁXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]Rimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de au- YHODVGHFLV}HV HFRQ{PLFDV GRV XVXiULRVWRPDGDV FRP EDVH QDV UHIHULGDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV &RPR
GLWRULDREWLGDpVXÀFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmRPrincipal assunto de auditoria: Principal parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgaDVVXQWRGHDXGLWRULDpDTXHOHTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURÀVVLRQDOIRLRPDLVVLJQLÀFDWLYRHPQRVVDDXGLWRULDGR PHQWRSURÀVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURÀVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR• ,GHQWLÀFDPRVHDYDOLDH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHDVVXQWRIRLWUDWDGRQRFRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVFRPR PRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGH
XPWRGRHQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVHSRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRV ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
uma opinião separada sobre esse assunto. Contingências passivas: Conforme notas explicativas nº 2(i) e 17 a HYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXÀFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUCompanhia é parte passiva em processos judiciais e administrativos de natureza cíveis, trabalhistas, tributários e ção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
previdenciários decorrentes do curso normal de suas atividades. Algumas leis e regulamentos no Brasil possuem EXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLÀFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV• 2EWHPRVHQgrau de complexidade elevado, e portanto, a mensuração, reconhecimento e divulgação das Provisões e Passivos tendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apro&RQWLQJHQWHVUHODWLYRVDRVSURFHVVRVUHTXHUMXOJDPHQWRSURÀVVLRQDOGD&RPSDQKLD'HYLGRjUHOHYkQFLDFRP- SULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHÀFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUSOH[LGDGHHMXOJDPHQWRHQYROYLGRVQDDYDOLDomRPHQVXUDomRGHÀQLomRGRPRPHQWRSDUDRUHFRQKHFLPHQWRH nos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
divulgações relacionadas às contingências passivas, consideramos esse assunto relevante para a nossa audito- contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
ria. Como nossa auditoria endereçou esse assunto: $YDOLDPRVDVXÀFLrQFLDGDVSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDV administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
reconhecidas e dos valores das contingências divulgadas, por meio da avaliação dos critérios e premissas utiliza- H[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLÀFDWLYDHPUHODomR
dos na metodologia de mensuração da Companhia, considerando ainda a avaliação dos seus assessores jurídicos à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deveinternos e externos, bem como efetuamos o envio de cartas de circularização aos advogados externos na data- PRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQ-base de 31 de dezembro de 2018 e realizamos o cruzamento entre os relatórios de contingências e as respostas FHLUDVRXLQFOXLUPRGLÀFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmR
GDVFDUWDVGHFLUFXODUL]DomR(IHWXDPRVDFRPSDUDomRHQWUHDSUREDELOLGDGHGHr[LWRGDVSULQFLSDLVWHVHVÀVFDLV fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
HDGD&RPSDQKLD$YDOLDPRVWDPEpPVHDVGLYXOJDo}HVHIHWXDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVIRUQHFHPLQ- futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenformações sobre a natureza, exposição, valores provisionados ou divulgados relativos as principais contingências WDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDque a Companhia está envolvida. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumariza- o}HVÀQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYR
dos, consideramos que os saldos relacionados às contingências passivas, bem como as divulgações relaciona- de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros
GDVVmRDFHLWiYHLVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRÀQGR DVSHFWRVGRDOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLÀFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDV
em 31 de dezembro de 2018. 2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVHRUHOD- HYHQWXDLVGHÀFLrQFLDVVLJQLÀFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLÀFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV'RVDVtório do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem suntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela administração, determinamos aquele que foi
R 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR 1RVVD RSLQLmR VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV QmR DEUDQJH R 5HODWyULR GD FRQVLGHUDGR FRPR PDLV VLJQLÀFDWLYR QD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV GR H[HUFtFLR FRUUHQWH H TXH
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão dessa maneira, constitui o principal assunto de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de
FRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRH auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunsDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV tâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefíSe, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos FLRVGDFRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR6mR3DXORGHDEULOGH
Fernanda A. Tessari da Silva
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administra- KPMG Auditores Independentes
omR SHODV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV A administração da Companhia é responsável pela elaboração e &5&632
&RQWDGRUD&5&632

Eólica Serra das Vacas Holding S.A.
CNPJ/MF nº 23.441.056/0001-87
Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais – R$)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Balanço Patrimonial
(Controladora e Consolidado)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017 Passivos e patrimônio líquido
2018
2017
2018
2017
Ativos
Capital
Prejuízos
Total
Circulantes
14.987
467 46.336 25.152 Circulantes
1.121
6.754 23.486 34.685
social acumulados consolidado
Caixa e equivalentes de caixa
5
17
52 10.347 Fornecedores
–
307
369
6.674 Saldos em 31/12/2016
192.355
(18.696)
173.659
Títulos e valores mobiliários
8
– 35.129
– Empréstimos e financiamentos
–
– 20.004 19.279 Integralização de capital
13.430
–
13.430
Contas a receber
–
–
9.437 12.942 Debêntures
1.118
6.401
1.118
6.401 Prejuízo do exercício
–
(4.144)
(4.144)
Dividendos a receber
14.899
–
–
– Obrigações trabalhistas
–
–
205
137 Saldos em 31/12/2017
205.785
(22.840)
182.945
Impostos e contribuições a recuperar
73
73
1.175
859 Obrigações tributárias
3
46
1.649
2.024 Lucro líquido do exercício
–
13.005
13.005
Outros ativos
2
377
543
1.004 Outros passivos
–
–
141
170 Saldos em 31/12/2018
205.785
(9.835)
195.950
Não circulantes
245.332 245.558 478.155 499.482 Não circulantes
63.248 56.326 305.055 307.004
Controladora
Consolidado
Aplicações financeiras vinculadas
–
– 13.532 12.574 Empréstimos e financiamentos
–
– 240.560 249.462
2018 2017
2018
2017
Outros ativos
–
–
14
3 Debêntures
63.248 56.326 63.248 56.326 Outros passivos
–
–
2 1.353
Ações preferenciais resgatáveis em
Outros passivos
–
–
1.247
1.216 Juros de empréstimos, financiamentos e
controladas
51.313 58.323
–
– Patrimônio líquido
195.950 182.945 195.950 182.945 debêntures pagos
(5.845) (3.745) (27.604) (25.938)
Investimentos
194.019 187.235
–
– Capital social
205.785 205.785 205.785 205.785 Pagamento de IRPJ e CSLL
–
– (3.874) (2.526)
Imobilizado
–
– 462.957 485.302 Prejuízos acumulados
(9.835) (22.840) (9.835) (22.840) Caixa líquido gerado pelas (aplicado
Intangível
–
–
1.652
1.603 Total dos passivos e do patrimônas) atividades operacionais
(5.849) (9.257) 35.460 21.104
Total dos ativos
260.319 246.025 524.491 524.634 nio líquido
260.319 246.025 524.491 524.634 Fluxo de caixa das atividades de
Demonstração do Resultado
Controladora
Consolidado investimento
Controladora
Consolidado Demonstração dos Fluxos de Caixa
2018 2017
2018
2017 Aplicações financeiras vinculadas e
2018
2017
2018
2017
Receita líquida
–
– 99.514 89.561 Fluxo de caixa das atividades operacionais
títulos e valores mobiliários
(8)
– (34.150) 2.585
Custo da geração de energia elétrica
–
– (41.070) (40.458) Lucro líquido (prejuízo) do exercício
13.005 (4.144) 13.005 (4.144) Aquisição de bens para o ativo imobilizado
–
–
(446)
Lucro bruto
–
– 58.444 49.103 Ajustes para reconciliar o luro líquido (prejuRegate de ações preferenciais
(Despesas) e receitas operacionais
ízo) do período com o caixa líquido gerado
resgatáveis em controladas
7.010 15.742
–
–
Despesas gerais e administrativas
(493) (1.104) (2.207) (3.080) pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
Equivalência patrimonial
21.683 8.569
–
– Depreciações e amortizações
7.002 15.742 (34.596) 2.585
–
– 22.723 22.721 nas) atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de
Lucro operacional
21.190 7.465 56.237 46.023 Encargos financeiros sobre empréstiResultado financeiro
mos, financiamentos e debêntures
8.542 7.460 32.004 32.549 financiamento
Pagamento mútuo
– (5.882)
– (5.882)
Receitas financeiras
–
3 1.937 1.541 Apropriação de custos sobre empréstiDespesas financeiras
(8.185) (11.612) (41.393) (48.347) mos, financiamentos e debêntures
107
108
222
234 Empréstimos financiamentos e
(1.165) (588) (11.159) (9.818)
Prejuízo antes do IRPJ e da CSLL
13.005 (4.144) 16.781
(783) Encargos financeiros sobre mútuos
–
284
–
284 debêntures pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades
IRPJ e contribuição social
Rendimentos de aplicações financeiras
(1.165) (6.470) (11.159) (15.700)
Correntes
–
– (3.776) (3.361) vinculadas e títulos e valores mobiliários
–
– (1.937) (1.468) de financiamento
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 13.005 (4.144) 13.005 (4.144) Resultado de equivalência patrimonial
(21.683) (8.569)
–
– Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa
(12)
15 (10.295) 7.989
Número de ações integralizadas – em
Valor residual de baixa de imobilizado e
milhares
207.996 207.996
intangível
–
–
20
67 Caixa e equivalentes de caixa
Saldo no início do exercício
17
2 10.347 2.358
Lucro líquido (prejuízo) por ação
Variação de ativos e passivos operacionais:
5
17
52 10.347
0,0625 (0,0199)
(em reais – R$)
Contas a receber
– 3.505 (6.292) Saldo no fim do exercício
–
(1)
(316)
(138) Aumento (redução) de caixa e
Demonstração do Resultado Abrangente Controladora Consolidado Impostos e contribuições a recuperar
(12)
15 (10.295) 7.989
375
14
450
(337) equivalentes de caixa
2018 2017 2018 2017 Outros ativos
Diretoria
(307) (535) (6.305) 1.328
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
13.005 (4.144) 13.005 (4.144) Fornecedores
Carlos Andre Arato Bergamo | Janaina Cabral Angelim
(43)
–
68
21
Outros resultados abrangentes
–
–
–
– Obrigações trabalhistas
– (129) 3.497 3.390
Resultado abrangente total do exercício 13.005 (4.144) 13.005 (4.144) Obrigações tributárias
Regina Dorea de Santana – Contadora CRC 1SP 212.769/O-4
As Notas Explicativas junto com o Parecer da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, estão disponíveis em formato integral na sede da Companhia e no site: http://www.eolicaserradasvacas.com.br/ri/
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