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

1. Sobre a Companhia: 1.1. Aos Acionistas: Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações
Financeiras da Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“Companhia” ou “ViaQuatro”), acompanhadas do
Relatório dos auditores independentes, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e expressando
os resultados alcançados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Neste exercício, a ViaQuatro continuou
enfatizando o aprimoramento do seu modelo de gestão operacional, incorporando novas práticas nos processos de atendiMENTOENAQUALIlCA¼»ODASPESSOAS OTIMIZANDOSUAATUA¼»ONOMONITORAMENTO GERENCIAMENTOECOMUNICA¼»OCOMOFOCO
NOUSU¶RIO OBJETIVANDOAMELHORIACONTÁNUADASEGURAN¼A DAORIENTA¼»O DOCONFORTO DAMOBILIDADEEDAmUIDEZDASUA
linha de metrô. 1.2. Apresentação: A Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., com sede em São Paulo, Capital,
tem como objeto exclusivo a exploração dos serviços integrantes da concessão patrocinada para operação dos serviços de
transporte de passageiros da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, da estação Luz até Taboão da Serra. 1.3. Destaques
do Ano de 2017: %MABRILDE FOIREALIZADAACONCLUS»OlNANCEIRAEAEFETIVAAQUISI¼»O PELA##2 DEQUINZEPOR
cento) das ações de emissão da ViaQuatro, anteriormente detidas pela OTPP (Odebrecht Transport Participações S.A.). Com
a conclusão da presente aquisição, a composição de participação no capital social da ViaQuatro passou a ser a seguinte:
Acionista
Participação acionária
CCR S.A.
 
Ruasinvest Participações S.A.
 
 
Mitsui & CO. LTD
 
Foi comunicado ao mercado em geral que os acionistas da Companhia, em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em
2017, e o Conselho de Administração da Companhia, aprovaram duas emissões de debêntures simples, não conversíveis em
A¼ÊES DAESP½CIESUBORDINADA COMGARANTIAADICIONALlDEJUSSÆRIA%MFEVEREIRODEFOIREALIZADAAEMISS»ODEDEB¾NTURES
COMVALORDE2EEMSETEMBROAEMISS»ODEDEB¾NTURESCOMVALORDE2!EMISS»ODASDEB¾NTURESFOIOBJETO
DEDISTRIBUI¼»OPËBLICACOMESFOR¼OSRESTRITOSDEDISTRIBUI¼»O NOSTERMOSDA)NSTRU¼»O#6- SOBREGIMEDEGARANTIAlRMEDE
colocação para a totalidade das debêntures. Os recursos líquidos captados por meio das emissões serão destinados à realização,
de investimentos relacionados à implantação da Fase II. No período de 24 a 27 de outubro de 2017 a ViaQuatro foi auditada e
MANTEVEACERTIlCA¼»ODOSEU3ISTEMADE'EST»ODE1UALIDADE EMATENDIMENTOAOSCRIT½RIOSDANORMA)3/ EEM
cumprimento ao item 3.20 do anexo VIII do contrato de concessão. 1.4. Destaques Operacionais: Ao longo do ano de 2017, a
ViaQuatro colocou em operação a sua nova frota de Trens, adquirida para atender à demanda das novas estações da Fase 2. A
COMPRADESTESNOVOSTRENSFAZPARTEDOSINVESTIMENTOSDACONCESSION¶RIA PREVISTOSNOCONTRATODECONCESS»OASSINADOCOMO
'OVERNODO%STADODE3»O0AULO%MDEJANEIRODE A6IA1UATROINAUGUROUSUAESTA¼»O(IGIENÆPOLIS -ACKENZIE AOPE
Ativo
Circulante
Caixas e equivalentes de caixa
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
Conta reserva
Contas a receber
Contas a receber - partes relacionadas
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Contas a receber - operações com derivativos
Adiantamento a fornecedores
Estoques (materiais sobressalentes)
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizavel a longo prazo
Contas a receber - operações com derivativos
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos

Nota
6
6
7





Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

10
11

Total do ativo
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS

Relatório da Administração
RA¼»OlCAR¶EMHOR¶RIOREDUZIDOAT½AlNALIZA¼»ODETESTESSENDOQUEAOPERA¼»ONORMALDEVER¶ACONTECEREMFEVEREIRODE
2. Desempenho Econômico-Financeiro
2017
2016
Var.%
Em R$ mil
Receita Líquida


 
(-) Custos e despesas
323.327
774.172
 
 2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
33.402

 
(-) Imposto de Renda e Contribuição Social
70.221
86.418
-0,2.p.p.
Lucro líquido


 
Dívida Bruta


 
Investimentos


 
/REAJUSTEDASTARIFAS½FEITOPELAVARIA¼»ODO)'0 - EDO)0# EMFEVEREIRODECADAANO%MOREAJUSTEFOI
DE  NOENTANTOARECEITADEFOIMENORTENDOEMVISTAQUEACOMPRADOSTRENSRELATIVOSASEGUNDAFASEOCORREU
em 2016. 2.1. Dividendos propostos: A ViaQuatro pagou em outubro de 2017 aos acionistas o valor de R$ 72.100 na forma
de Dividendos. 2.2. Destaque JCP: Em dezembro de 2017 a ViaQuatro fez o destaque de juros sobre o capital próprio no valor
DE23. Estratégia e Gestão: 3.1. Governança Corporativa: A ViaQuatro possui uma estrutura de governança
corporativa que inclui o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. A composição da alta gestão busca valorizar o
equilíbrio e a igualdade de oportunidades durante os processos de tomada de decisão. Por isso, todos os acionistas controladores têm participação efetiva no Conselho de Administração, aprovando medidas de forma coletiva. 3.2. Gestão de pessoas: A ViaQuatro acredita na capacidade criativa, realizadora e transformadora do ser humano, o que motiva a realização
DEUMTRABALHOEMEQUIPE LEVANDOAORGANIZA¼»OASUPERARDESAlOSELIMITES&UNDAMENTADANESTACREN¼A A#OMPANHIA
desenvolveu uma política de gestão de pessoas com foco na excelência da seleção, retenção e desenvolvimento das pessoas,
OFERECENDOSUBSÁDIOSPARAPROMOVEROCRESCIMENTODESEUSPROlSSIONAIS DEMANEIRASÆLIDAERESPONS¶VEL!6IA1UATROINVES
TIU2NOANODENACAPACITA¼»ODOSSEUSCOLABORADORES!6IA1UATRODESENVOLVEUNOVOSCURSOSEAPLICOU
temas na totalidade, o que representa atingir 347 colaboradores. Pesquisa de Satisfação - A qualidade do serviço prestado
PELA6IA1UATROFOICOMPROVADAPELA0ESQUISADE3ATISFA¼»O REALIZADAEMOUTUBRODE/LEVANTAMENTOAPONTOUNO
ISU - Índice de Satisfação do Usuário. Além do bom atendimento dos colaboradores, a pesquisa ressaltou que as inovações
tecnológicas impactaram positivamente a percepção de melhorias, especialmente nas estações de integração.
4. Sustentabilidade: O compromisso com a sustentabilidade está baseado no tripé econômico, ambiental e social. O objetivo
da ViaQuatro é desenvolver o negócio preservando o meio ambiente e a qualidade de vida da população de São Paulo. Em
atendimento às legislações vigentes aplicáveis, a ViaQuatro mantém o “Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos” que

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de Reais)
2017
2016 Passivo
Circulante


Financiamentos
238.366
Debêntures

Fornecedores
11.210
6.102
Fornecedores - partes relacionadas


Impostos e contribuições a recolher

13.047
Obrigações sociais e trabalhistas
2.164
3.222
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar

Contas a pagar - operações com derivativos

1.030
Outras contas a pagar
41.032

Total do passivo circulante


Não circulante
Financiamentos


Debêntures
Impostos diferidos
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários

368
Contas a pagar - operações com derivativos
10.208
7.083
147
82
Outras contas a pagar

Total do passivo não circulante
11.182

Patrimônio líquido
18.661

Capital social
Reservas de lucro
1.227.786


1.072.110
Dividendo adicional proposto
Ajuste avaliação patrimonial




Nota

2017

2016

131.814
163.183
812

20.328



420.808





4.082
18.416

4.388


12
13
8b






240
772
4.330
847.844

376.182
27.701

24.401



16a


138.773
16.000
6.388




122.833
(10.264)



12
13
14




Total do passivo e patrimônio líquido

$EMONSTRA¼»ODASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Em milhares de Reais)
Capital social
Saldos em 1º de janeiro de 2016
Lucro líquido do exercício
Ajustes de avaliação patrimonial
Destinações:
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Distribuições de dividendos em 20 de abril de 2016
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSEMDEOUTUBRODE
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Lucro líquido do exercício
Ajustes de avaliação patrimonial
Destinações:
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Juros sobre capital próprio
Dividendos adicionais propostos
Dividendos mínimo obrigatório
Distribuição de dividendos intermediários em 27 de outubro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2017
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS

Reserva de lucros
Legal Retenção de Lucros


-

Dividendos
Outros
adicionais propostos Lucros acumulados resultados abrangentes
Total
123.828 
173.343
- 173.343
 

Subscrito

-

A integralizar

-


-


-

8.668
14.106
-


(6.862)
108.727
-

-

(8.668)

(84.000)

-










(72.100)
116.734

16.000
16.000



(16.000)
(37.681)
-

- (6.862)
- (84.000)
(10.264) 
- 
 
6.388


(37.681)
(72.100)


.OTAS%XPLICATIVAS¹S$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
CIMENTOINICIAL S»ORECONHECIDOSNORESULTADOQUANDOINCORRIDOS!TIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSREGISTRADOSPELOVALOR
1. Contexto operacional
a) Constituição e objeto: A Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (“Companhia”), com sede em São Pau- justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, mudanças neste são reconhecidas no resultado do exercício. •
lo, Capital, tem como objeto exclusivo a exploração dos serviços integrantes da concessão patrocinada para operação dos %MPR½STIMOSERECEBÁVEIS%MPR½STIMOSERECEBÁVEISS»OATIVOSlNANCEIROSCOMPAGAMENTOSlXOSOUCALCUL¶VEISQUEN»O
serviços de transporte de passageiros da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo, da estação Luz até Taboão da Serra, são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos
COMUMAEXTENS»ODE KMNA&ASE) TOTALIZANDO KMNA&ASE)) COMPREENDENDOTODASASATIVIDADESNECESS¶RIAS de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo custo amortiOUCONVENIENTESAESTElM INCLUINDO MASN»OSELIMITANDO¹AQUISI¼»ODEBENSESERVI¼OS MONTAGENS MANUTEN¼»O zado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. • Passivos
e operação parcial dos serviços por meio de ônibus. O prazo de vigência do contrato é de 32 anos, contados a partir da lNANCEIROSN»ODERIVATIVOS0ASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOSS»OMENSURADOSINICIALMENTEPELOVALORJUSTODEDUZIDOS
DATADEASSINATURA PODENDOSERPRORROGADAAT½OM¶XIMODEANOS ASSEGURANDOOPRAZODEEXPLORA¼»ODAOPERA¼»O DEQUAISQUERCUSTOSDETRANSA¼»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEIS!PÆSORECONHECIMENTOINICIAL ESSESPASSIVOSlNANCEIROSS»O
de 30 anos, contados à partir do início da operação da Fase I. A Concessionária poderá explorar receitas alternativas, mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia reconhece inicialmente títulos de
complementares, acessórias, receita de contraprestação pecuniária e a receita tarifária. O contrato de concessão foi DÁVIDAEMITIDOSNADATAEMQUES»OORIGINADOS4ODOSOSOUTROSPASSIVOSlNANCEIROSINCLUINDOAQUELESPASSIVOSDESIG
ASSINADOCOMO0ODER#ONCEDENTEEMDENOVEMBRODE OCORRENDOOADITAMENTOEMDENOVEMBRODE O nados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna
ADITAMENTOEMDEMAIODE OADITAMENTOEMDEJUNHODE OADITAMENTOEMDEMAR¼ODE UMAPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTO!#OMPANHIABAIXAUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOTEMSUAS
EOADITAMENTOEMDEMAR¼ODE/PLANOORIGINALDEOPERA¼ÊESFOIDIVIDIDOEMTR¾SFASES• Fase I - Operação OBRIGA¼ÊESCONTRATUAISRETIRADAS CANCELADASOULIQUIDADASs)NSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS3»ORECONHECIDOS
da Linha 4 - Amarela com frota de 14 trens, atendendo seis estações (Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Paulista, República inicialmente pelo valor justo. Os custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após
e Luz) e o pátio de manutenção de Vila Sônia. A Fase I deverá ter um período operacional mínimo de quatro anos antes o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são registradas no
DOINÁCIODAOPERA¼»ODA&ASE))/INÁCIODASOPERA¼ÊESOCORREUCONFORMEPREVISTONO4ERMO!DITIVO-ODIlCATIVON  resultado do exercício, exceto quanto à porção efetiva das variações no valor justo do derivativo, quando da aplicação do
em 21 de junho de 2010. • Fase II /PERA¼»ODA,INHA !MARELACOMFROTAADICIONALDETRENSETODASASSUAS hedgeDEmUXODECAIXAs#ONTABILIDADEDEhedge (hedge accounting): A Companhia designa certos instrumentos de
estações previstas, sendo Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, hedge relacionados a risco com moeda estrangeira e juros, como hedgeDEmUXODECAIXA.OINÁCIODARELA¼»ODEhedge,
(IGIENÆPOLIS 2EPËBLICAE,UZAT½OTRIMESTREDE%MDENOVEMBRODEFOIINAUGURADAAESTA¼»O&RADIQUE a Companhia documenta a relação entre o instrumento de hedge e o item objeto de hedge com seus objetivos na gestão
Coutinho dando início a Operação da Fase II. O percurso da estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operado por de riscos e sua estratégia para assumir variadas operações de hedge. Adicionalmente, no início do hedge e de maneira
meio de ônibus. • Fase III - Operação sobre trilhos do trecho compreendido entre as estações Vila Sônia e Taboão da continuada, a Companhia documenta se o instrumento de hedge usado em uma relação de hedge é altamente efetivo na
3ERRA CUJASCONDI¼ÊESDEOPERA¼»OSER»ODElNIDASDURANTEAEXECU¼»ODOCONTRATODECONCESS»Os-/5(Memorando de COMPENSA¼»ODASMUDAN¼ASDEVALORJUSTOOUmUXODECAIXADOITEMOBJETODEhedge, atribuível ao risco sujeito a hedge.
Entendimento) - No dia 2 de março de 2010, a Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., a Siemens Ltda. e a !NOTAEXPLICATIVANTRAZMAISDETALHESSOBREOVALORJUSTODOSINSTRUMENTOSDERIVATIVOSUTILIZADOSPARAlNSDEhedge.
(YUNDAI2OTEM#OMPANY ASSINARAMUMMEMORANDODEENTENDIMENTOMEDIANTEOQUALASPARTESADITARAMDETERMINADAS HedgeDEmUXODECAIXA: hedgeDEEXPOSI¼»O¹VARIABILIDADENOSmUXOSDECAIXAQUEI SEJAATRIBUÁVELAUMRISCOPARTICU
cláusulas do Contrato de Fornecimento datado do dia 7 de agosto de 2008 de forma a contemplar o subfaseamento da lar associado a um ativo ou passivo reconhecido (tal como todos ou alguns dos futuros pagamentos de juros sobre uma
Fase I em 3 fases distintas, conforme segue: (a) Subfase 1.1 - estações Faria Lima e Paulista; (b) Subfase 1.2 - estações dívida de taxa variável) ou a uma transação prevista altamente provável e que (ii) possa afetar o resultado. A parte
Faria Lima, Paulista, Butantã e Pinheiros; e (c) Subfase 1.3 - estações Faria Lima, Paulista, Butantã, Pinheiros, Repúbli- EFETIVADASMUDAN¼ASNOVALORJUSTODOSDERIVATIVOSQUEFORDESIGNADAEQUALIlCADACOMOhedgeDEmUXODECAIXA½RE
ca e Luz. Como consequência dos trabalhos adicionais a serem executados, tal memorando de entendimento previu um conhecida em outros resultados abrangentes e acumulada na rubrica “Reserva de hedgeDEmUXODECAIXAv/SGANHOS
acréscimo no valor global do Contrato de Fornecimento de aproximadamente US$ 40 milhões, a serem pagos conforme ou as perdas relacionados à parte inefetiva são reconhecidos imediatamente no resultado. Os valores anteriormente
cumprimento das obrigações contratuais. • 5º Aditamento ao contrato de concessão - Assinado em 26 de março de RECONHECIDOSEMOUTROSRESULTADOSABRANGENTESEACUMULADOSNOPATRIMÇNIOS»ORECLASSIlCADOSPARAORESULTADONO
2014, o referido ato menciona as eventuais datas para disponibilização, pelo Poder Concedente da infraestrutura, para período em que o item objeto de hedge é reconhecido no resultado, na mesma rubrica da demonstração do resultado em
INÁCIODAOPERA¼»OCOMERCIALCOMASESTA¼ÊESEFROTADETRENS CUJOPRAZOPASSAASERDEMAR¼ODE  que tal item é reconhecido. A contabilização de hedge é descontinuada quando a Companhia cancela a relação de hedge,
estabelecendo ainda que a concessionária poderá por sua conta e risco antecipar parcialmente a entrada das estações o instrumento de hedgeVENCEOU½VENDIDO RESCINDIDOOUEXECUTADO OUN»OSEQUALIlCAMAISCOMOCONTABILIZA¼»ODE
referentes a Fase II. s-/5-EMORANDODE%NTENDIMENTO  .ODIADEJULHODE A#ONCESSION¶RIADA,INHA hedge. Quaisquer ganhos ou perdas reconhecidos em outros resultados abrangentes e acumulados no patrimônio naqueDO-ETRÇDE3»O0AULO3! A3IEMENS,TDAEA(YUNDAI2OTEM#OMPANY ASSINARAMUMMEMORANDODEENTENDIMENTO la data permanecem no patrimônio e são reconhecidos quando a transação prevista for reconhecida no resultado. Quanmediante o qual as partes aditaram determinadas cláusulas do Contrato de Fabricação e Fornecimento datado do dia 13 do não se espera mais que a transação prevista ocorra, os ganhos ou as perdas acumulados e diferidos no patrimônio
de agosto de 2007 de forma a mitigar os impactos adversos do atraso da entrega da Infraestrutura da Fase II sob respon- são reconhecidos imediatamente no resultado. • Capital social: Ações ordinárias: !¼ÊESORDIN¶RIASS»OCLASSIlCADAS
sabilidade do Poder Concedente. Dessa forma, após uma intensa análise a melhor alternativa passou a ser a suspensão como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos como dedução
PARCIALEADESMOBILIZA¼»OPROVISÆRIADERECURSOSEEQUIPES!SUSPENS»OPARCIALETEMPOR¶RIASEINICIAEMDEJANEIRO do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. Ações preferenciais!SA¼ÊESPREFERENCIAISS»OCLASSIlCA
DEPORUMPERÁODODEMESES SENDOPOSSÁVELSUAPRORROGA¼»OAT½DEJULHODE%MDEMAR¼ODE  das como patrimônio líquido caso sejam não resgatáveis, ou somente resgatável à escolha da Companhia. Ações prefea Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A., interrompeu a suspensão parcial, retomando em 30 de maio renciais não dão direito a voto, e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. d) Caixa e equivade 2017 as atividades do Contrato de Fabricação e Fornecimento. s-/5-EMORANDODE%NTENDIMENTO  No dia 28 de lentes de caixa: #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXAEINVESTIMENTOSlNANCEIROSCOMVENCIMENTO
DEZEMBRODE A#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3! A3IEMENS,TDAEA(YUNDAI2OTEM#OMPANY  ORIGINALDETR¾SMESESOUMENOSAPARTIRDADATADACONTRATA¼»O OSQUAISS»OSUJEITOSAUMRISCOINSIGNIlCANTEDEALTE
ASSINARAMUMMEMORANDODEENTENDIMENTOMEDIANTEOQUALASPARTESMODIlCARAMDETERMINADASCL¶USULASDO#ONTRATO ração de valor. e) Custo de transação na emissão de títulos de dívida: Os custos incorridos na captação de recursos
de Fabricação e Fornecimento datado do dia 13 de agosto de 2007 de forma a alterar o programa de trabalho da Fase II, JUNTOATERCEIROSS»OAPROPRIADOSAORESULTADOEMFUN¼»ODAmU¾NCIADOPRAZO COMBASENOM½TODODOCUSTOAMORTIZADO 
COMOOBJETIVODECOMPATIBILIZARO#ONTRATOCOMASNOVASDATASDEINAUGURA¼»ODASESTA¼ÊES(IGIENÆPOLIS /SCAR&REIRE QUECONSIDERAA4AXA)NTERNADE2ETORNO4)2 DAOPERA¼»OPARAAAPROPRIA¼»ODOSENCARGOSlNANCEIROSDURANTEAVIG¾N
E-ORUMBIPELO0ODER#ONCEDENTEs!6IA1UATROEMABRILDEEFETIVOUAAQUISI¼»O PELA##2 DEQUINZEPOR CIADAOPERA¼»O!TAXAINTERNADERETORNOCONSIDERATODOSOSmUXOSDECAIXA DESDEOVALORLÁQUIDORECEBIDOPELACONCRE
CENTO DASA¼ÊESDA6IA1UATRO ANTERIORMENTEDETIDASPELA/400/$%"2%#(442!.30/240!24)#)0!¢°%33! #OMA tização da transação até todos os pagamentos efetuados ou a efetuar para a liquidação dessa transação. f) Ativo imoconclusão dessa aquisição, a composição de participação no capital social da ViaQuatro passou a ser o seguinte: CCR bilizado: • Reconhecimento e mensuração: O ativo imobilizado é mensurado ao custo histórico de aquisição ou constru3!COM 2UAS)NVEST0ARTICIPA¼ÊES3!COME-ITSUI#O,TDCOMb) Outras informações relevantes: ção de bens, deduzido das depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumula(i) Processo nº 0107038-05.2006.8.26.0053 (antigo nº 053.06.107038-4 - 11ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo): das, quando necessário. Os custos dos ativos imobilizados são compostos pelos gastos que são diretamente atribuíveis
Trata-se de Ação Popular, distribuída em 17 de março de 2006 e proposta por vários autores (pessoas físicas) em face à aquisição/construção dos ativos, incluindo custos dos materiais, de mão de obra direta e quaisquer outros custos para
da Fazenda Estadual de São Paulo, da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô e outros, visando à anulação COLOCAROATIVONOLOCALEEMCONDI¼»ONECESS¶RIAPARAQUEESSESPOSSAMOPERAR!L½MDISSO PARAOSATIVOSQUALIlC¶VEIS 
DEATOSEPROCEDIMENTOSDA#ONCORR¾NCIA)NTERNACIONALN RELATIVA¹#ONCESS»O0ATROCINADAPARA%XPLORA¼»O os custos de empréstimos são capitalizados. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas
da Operação dos Serviços de Transportes de passageiros da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo. Em 12 de março são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Outros gastos são capitalizados apenas
de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve o deferimento do pedido do Ministério Público de inclusão das quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado a que ele se refere, caso contrário, é reconhepessoas físicas signatárias do Contrato de Concessão no polo passivo da ação. Contra essa decisão foram interpostos cido no resultado como despesa. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado apurados pela comparação
RECURSOSAOSTRIBUNAISSUPERIORES%MDEAGOSTODEFOIPUBLICADAADECIS»OQUENEGOUAADMISSIBILIDADEDOS entre os recursos advindos de alienação com o valor contábil do mesmo, são reconhecidos no resultado como outras reRECURSOS%MDESETEMBRODE A#OMPANHIAINTERPÇSAGRAVOAO34* QUEAGUARDAJULGAMENTO(ii) Processo nº ceitas/despesas operacionais. O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido como tal, caso seja
0117119-13.2006.8.26.0053 (antigo nº 053.06.117119-0 - 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo): Trata-se de PROV¶VELQUESEJAMINCORPORADOSBENEFÁCIOSECONÇMICOSAELEEQUEOSEUCUSTOPOSSASERMEDIDODEFORMACONl¶VEL/
Ação Popular, distribuída em 30 de junho de 2006 e proposta por vários autores (pessoas físicas) em face da Fazenda valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção são reconhecidos no
Estadual de São Paulo, da Companhia do Metropolitano de São Paulo-Metrô e outros, visando à anulação de todos os resultado quando incorridos. • Depreciação: A depreciação é computada pelo método linear, às taxas consideradas
ATOSEPROCEDIMENTOSRELACIONADOSCOMA#ONCORR¾NCIA)NTERNACIONALN RELATIVA¹#ONCESS»O0ATROCINADA compatíveis com a vida útil econômica e/ou o prazo de concessão, dos dois o menor. As principais taxas de depreciação
para Exploração da Operação dos Serviços de Transportes de passageiros da Linha 4 - Amarela do Metrô de São Paulo. EST»ODEMONSTRADASNASNOTASEXPLICATIVASN/SM½TODOSDEDEPRECIA¼»O ASVIDASËTEISEOSVALORESRESIDUAISS»O
%MDEOUTUBRODEFOIPROFERIDADECIS»ODETERMINANDOACONEX»OCOMA!¼»O0OPULARN  EM revistos a cada encerramento de exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudanças de estimativas
CURSONA6ARADA&AZENDA0ËBLICADE3»O0AULO%MRAZ»ODAREFERIDACONEX»O OANDAMENTODESTAA¼»OSEGUEODA contábeis. g) Ativos intangíveis: A Companhia possui os seguintes ativos intangíveis: • Direito de uso e custo de desenvolvimento de sistemas informatizados. São demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da amortização, calculada
referida Ação Popular (item “i” acima).
de acordo com o tempo esperado de geração de benefício econômico estimada. Para maiores detalhes vide nota explica2. Principais práticas contábeis
As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas consistentemente nos exercícios apresentados nas TIVANs$IREITODEEXPLORA¼»ODEINFRAESTRUTURACONFORMEDESCRITONOITEMhNvh) Redução ao valor recuperável de
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Moeda estrangeira: • Transações com moeda estrangeira: Ativos e passivos monetários ativos (impairment): s!TIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS5MATIVOlNANCEIRON»OMENSURADOPELOVALORJUSTOPORMEIO
em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda
e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstra- no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento
ção de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos DEPERDAOCORREUAPÆSORECONHECIMENTOINICIALDOATIVO EQUEAQUELEEVENTODEPERDATEVEUMEFEITONEGATIVONOSmUXOS
com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo, quando este é utili- DECAIXAFUTUROSPROJETADOSQUEPODEMSERESTIMADOSDEUMAMANEIRACONl¶VEL5MAREDU¼»ODOVALORRECUPER¶VELCOM
zado, e passam a compor os valores dos registros contábeis em reais destas transações, não se sujeitando a variações RELA¼»OAUMATIVOlNANCEIROMEDIDOPELOCUSTOAMORTIZADO½CALCULADACOMOADIFEREN¼AENTREOVALORCONT¶BILEOVALOR
cambiais posteriores. b) Receitas de serviços: A receita operacional é reconhecida quando da utilização do passageiro PRESENTEDOSmUXOSDECAIXAFUTUROESTIMADOS DESCONTADOS¹TAXADEJUROSEFETIVAORIGINALDOATIVO!SPERDASESUAS
nas estações da Linha 4 Amarela do Estado de São Paulo. As receitas acessórias são reconhecidas quando da prestação REVERSÊESS»ORECONHECIDASNORESULTADOEREmETIDASEMUMACONTADEPROVIS»OCONTRARECEBÁVEISs!TIVOSN»OlNANCEI
dos serviços. No recebimento da contraprestação, caso os marcos contratuais sejam atendidos, mas os critérios para ROS/SVALORESCONT¶BEISDOSATIVOSN»OlNANCEIROSS»OREVISTOSACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAAPURARSEH¶INDICA
reconhecimento de receita ainda não, tais valores serão reconhecidos como receita diferida. Receitas de construção: ção de perda no valor recuperável e, caso seja constatado que o ativo está impaired, um novo valor do ativo é determinaSegundo a ICPC 01 (R1), quando a concessionária presta serviços de construção ou melhorias na infraestrutura, conta- DO!#OMPANHIADETERMINAOVALOREMUSODOATIVOTENDOCOMOREFER¾NCIAOVALORPRESENTEDASPROJE¼ÊESDOSmUXOSDE
biliza receitas e custos relativos a estes serviços de acordo com o CPC 17 - Contratos de construção. O estágio de con- CAIXAESPERADOS COMBASENOSOR¼AMENTOSAPROVADOSPELA!DMINISTRA¼»O NADATADAAVALIA¼»OAT½ADATAlNALDO
clusão é determinado pela evolução física do trabalho contratado, que é alinhada com a medição dos trabalhos realiza- PRAZODECONCESS»O CONSIDERANDOTAXASDEDESCONTOSQUEREmITAMOSRISCOSESPECÁlCOSRELACIONADOSACADAUNIDADE
DOS5MARECEITAN»O½RECONHECIDASEH¶INCERTEZASIGNIlCATIVANASUAREALIZA¼»OC )NSTRUMENTOSlNANCEIROS• Ativos geradora de caixa. Durante a projeção, as premissas chaves consideradas estão relacionadas à estimativa de usuários
lNANCEIROSN»ODERIVATIVOS!#OMPANHIARECONHECEINICIALMENTEOSEMPR½STIMOSERECEBÁVEISNADATAEMQUEFORAM dos projetos de infraestrutura detidos, aos índices que reajustam as tarifas, ao crescimento do Produto Interno Bruto
ORIGINADOS4ODOSOSOUTROSATIVOSlNANCEIROSINCLUINDOOSATIVOSDESIGNADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO S»O 0)" E¹RESPECTIVAELASTICIDADEAO0)" CUSTOSOPERACIONAIS INmA¼»O INVESTIMENTODECAPITALETAXASDEDESCONTOS5MA
reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contra- perda por redução ao valor recuperável é reconhecida no resultado caso o valor contábil de um ativo exceda seu valor
TUAISDOINSTRUMENTO!#OMPANHIADESRECONHECEUMATIVOlNANCEIROQUANDOOSDIREITOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXA recuperável estimado. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto aos demais
DOATIVOEXPIRAM OUQUANDOA#OMPANHIATRANSFEREOSDIREITOSAORECEBIMENTODOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUM ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a cada data de apresentação
ATIVOlNANCEIROEMUMATRANSA¼»O NAQUALSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNAN para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é reverCEIROS»OTRANSFERIDOSs!TIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSREGISTRADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO5MATIVOOU tida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável, somente na condição
PASSIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOCASOSEJACLASSIlCADOCOMOMANTIDOPARANEGO em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortizaciação ou tenha sido designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação, após o reconhe- ção, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. i) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial

estabelece os procedimentos para controle e monitoramento dos resíduos gerados nas atividades, com o objetivo de assegurar
QUEOSRESÁDUOSS»OGERENCIADOSDEFORMAAPROPRIADAESEGURA DESDEAGERA¼»OAT½ADESTINA¼»OETRATAMENTOlNAL$URANTE
o ano de 2017, a ViaQuatro atuou no reforço da conscientização e cultura da segregação dos resíduos recicláveis, junto aos
colaboradores, terceiros e clientes, por meio da coleta seletiva. A ViaQuatro em 2017 realizou ações socioculturais e educativas
junto aos seus públicos de interesse. Foram desenvolvidas atividades como: • Ações socioculturais e educativas nas estações
que visam engajar os clientes por meio de exposições de temas relevantes como cidadania, meio ambiente, diversidade e
cultura de outros países. Totalizando 33 ações distribuídas entre as estações Luz, Paulista, Fradique Coutinho e Faria Lima.
• As ações de Educação Ambiental e de Sustentabilidade, promovidas pela ViaQuatro, visam garantir maior conscientização
dos colaboradores com as questões ambientais decorrentes das atividades de operação, principalmente com relação à necessidade de racionalização do consumo de recursos naturais. 4.1. Destaques do período: s.ËMERODEPESSOASBENElCIADAS
PELOSPROGRAMASSOCIAIS TOTALIZANDOPROJETOSINCENTIVADOSPELA6IA1UATRO4.2. Prêmios e reconhecimentos:
UITP: O Projeto de Lotação do Trem da ViaQuatro foi o vencedor do Prêmio Melhores Práticas de Promoção e Comunicação em
-OBILIDADE5RBANA CONCEDIDOPELA5)40!CELEBRA¼»OACONTECEUDEADEMAIOEM-ONTREALNO#ANAD¶Prêmio Revista
Ferroviária!6IA1UATROFOIPREMIADAPELAVEZCOMOAMELHOROPERADORADESISTEMAMETROVI¶RIODOPAÁS/PR¾MIO2EVISTA
&ERROVI¶RIA½OMAISIMPORTANTEDOSEGMENTOEHOMENAGEIAOSMELHORESDOSETORMETROFERROVI¶RIODESDEPrêmio Alamys:
A ViaQuatro foi vencedora na categoria Inovação com o projeto de Lotação do Trem. O prêmio foi concedido pela Alamys. Prêmio
PPP Awards & Conference: Em novembro de 2017, a ViaQuatro foi premiada como a Concessionária do Ano. Prêmio Maiores do
Transporte & Melhores do Transporte: A ViaQuatro foi premiada na categoria Ferroviário de Passageiros de 2017.
#ONSIDERA¼ÊESlNAIS!GRADECIMENTOSA ViaQuatro agradece a todos os nossos usuários, aos acionistas pelo
APOIOECONlAN¼ADEPOSITADOSNAEQUIPEDEDIRE¼»ODA#OMPANHIA AO'OVERNODO%STADODE3»O0AULO AOSFORNECEDORES 
INSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS SEGURADORASPELAPARCERIADESENVOLVIDA!GRADECEMOSTAMB½MAOSNOSSOSCOLABORADORESPELA
DEDICA¼»OETRABALHO FUNDAMENTAISPARAASUPERA¼»ODOSDESAlOS5.2. Auditores Independentes: Em atendimento
à determinação da Instrução CVM 381/2003, informamos que, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017,
não contratamos nossos Auditores Independentes para trabalhos diversos daqueles correlatos à auditoria externa. No
RELACIONAMENTOCOM!UDITOR)NDEPENDENTE BUSCOU SEAVALIAROCONmITODEINTERESSESCOMTRABALHOSDEN»OAUDITORIACOM
base no seguinte: o auditor não deve (a) auditar seu próprio trabalho, (b) exercer funções gerenciais e (c) promover nossos
INTERESSES!SINFORMA¼ÊESlNANCEIRASAQUIAPRESENTADASEST»ODEACORDOCOMOSCRIT½RIOSDALEGISLA¼»OSOCIET¶RIABRA
SILEIRA EFORAMELABORADASAPARTIRDEINFORMA¼ÊESlNANCEIRASAUDITADAS!SINFORMA¼ÊESN»OlNANCEIRAS ASSIMCOMO
outras informações operacionais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2018.
A Administração.
$EMONSTRA¼»ODORESULTADOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE
(Em milhares de Reais, exceto quando informado de outra forma)
Nota
2017
Receita operacional líquida
17

Custos dos serviços prestados
Custo com pessoal
(71.780)
Custo de construção
(111.707)
Depreciação e amortização
10 e 11
(38.118)
Serviços

Materiais, equipamentos e veículos

Energia elétrica

Outros


Lucro bruto
313.670
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesas com pessoal

Serviços

Depreciação e amortização
10 e 11
(3.234)
Materiais, equipamentos e veículos

IPTU

Outros


Outros resultados Operacionais

2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
262.281
2ESULTADOlNANCEIRO
18
(33.402)
Lucro operacional e antes do imposto de renda e da contribuição social

Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos
8a
(70.221)
Lucro líquido do exercício

Lucro líquido por ação - básico e diluído (em reais - R$)
 
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS

2016

(68.174)

(33.743)

(11.230)



280.240
(20.030)



(2.401)






(86.418)
173.343
 

$EMONSTRA¼»ODORESULTADOABRANGENTEPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Em milhares de Reais)
Nota
2017
2016
Lucro líquido do exercício
 173.343
Outros resultados abrangentes
)TENSQUESER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEPARAADEMONSTRA¼»ODORESULTADO
Hedge accounting

 (114.732)
Ativação de hedgeDEmUXODECAIXA
34.132 
Imposto de renda e contribuição social diferidos


 
Total do resultado abrangente do exercício
 
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
$EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE
(Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2017
2016
Lucro líquido do exercício

173.343
Ajustes por:
Imposto de renda e contribuição social diferidos


Depreciação e amortização

36.674
Baixa do ativo imobilizado e intangível


Provisão para créditos de liquidação duvidosa
17
137
6ARIA¼»OCAMBIALSOBRElNANCIAMENTOSEDERIVATIVOS


Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros
2.418

*UROSSOBRElNANCIAMENTOSEDEB¾NTURES
63.641

Juros sobre impostos parcelados
31
Provisão para riscos cíveis trabalhistas e previdenciários


!JUSTEAVALORPRESENTEATIVOlNANCEIRO
31

Resultado de operação com derivativos

74.480
Capitalização de custos de empréstimos
(41.601)



Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução dos ativos
Contas a receber


Contas a receber - partes relacionadas
(20)

2ECEBIMENTODEATIVOlNANCEIRO

Tributos a recuperar
133

Adiantamento a fornecedores

367
Estoques


Despesas antecipadas e outros
1.001

Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores

124.482
Fornecedores - partes relacionadas
213
81
Obrigações sociais e trabalhistas

(84)
Impostos e contribuições a recolher
26.770

Pagamentos de imposto de renda e
contribuição social


Liquidação de riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários

(60)
Receitas diferidas

Outras contas a pagar


Caixa líquido proveniente das atividades operacionais


Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Liquidação de operação com derivativos


Aquisição de ativo imobilizado
(6.426)

Adição de ativo intangível
(141.630)

!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
(238.366)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(428.373)

&LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Aplicações na conta reserva

Liquidação de operação com derivativos
(31.401)

Financiamentos e debêntures
Captações
223.842
233.861
Pagamentos de principal
(121.312)
(137.086)
Pagamentos de juros
(16.434)

Dividendos pagos a acionistas controladores


#AIXALÁQUIDOUSADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTO

(23)
Aumento do caixa e equivalentes de caixa


Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício


.OlNALDOEXERCÁCIO




!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
quando a Companhia possui uma obrigação legal ou não formalizada constituída como resultado de um evento passado,
QUEPOSSASERESTIMADADEMANEIRACONl¶VEL E½PROV¶VELQUEUMRECURSOECONÇMICOSEJAREQUERIDOPARASALDARAOBRI
GA¼»O!SPROVISÊESS»OAPURADASATRAV½SDODESCONTODOSmUXOSDECAIXAFUTUROSESPERADOSAUMATAXAANTESDEIMPOS
TOSQUEREmETEASAVALIA¼ÊESATUAISDEMERCADOQUANTOAOVALORDODINHEIRONOTEMPOERISCOSESPECÁlCOSPARAOPASSIVO
/SCUSTOSlNANCEIROSINCORRIDOSS»OREGISTRADOSNORESULTADOJ 2ECEITASEDESPESASlNANCEIRAS2ECEITASlNANCEIRAS
COMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS MUDAN¼ASNOVALORJUSTODEATIVOSlNANCEI
ros, os quais são registrados através do resultado do exercício e variações monetárias ou cambiais positivas sobre pasSIVOSlNANCEIROS!SDESPESASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROS VARIA¼ÊESMONET¶RIASECAMBIAISSOBRE
PASSIVOSlNANCEIROS MUDAN¼ASNOVALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADO
#USTOSDEEMPR½STIMOSQUEN»OSEJAMDIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹AQUISI¼»O CONSTRU¼»OOUPRODU¼»ODEATIVOSQUALIlC¶
veis são reconhecidos no resultado do exercício com base no método da taxa efetiva de juros. k) Benefícios a empregados: • 0LANOSDECONTRIBUI¼»ODElNIDA5MPLANODECONTRIBUI¼»ODElNIDA½UMPLANODEBENEFÁCIOSPÆS EMPREGOSOBO
QUALUMAENTIDADEPAGACONTRIBUI¼ÊESlXASPARAUMAENTIDADESEPARADAFUNDODEPREVID¾NCIA EN»OTER¶NENHUMA
OBRIGA¼»ODEPAGARVALORESADICIONAIS!SOBRIGA¼ÊESPORCONTRIBUI¼ÊESAOSPLANOSDEPENS»ODECONTRIBUI¼»ODElNIDAS»O
reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos exercícios durante os quais serviços são
PRESTADOSPELOSEMPREGADOSs0LANODEBENEFÁCIODElNIDO/PASSIVORECONHECIDONOBALAN¼ORELATIVOAOSPLANOSDE
PENS»ODEBENEFÁCIODElNIDO½OVALORPRESENTEDAOBRIGA¼»ONADATADOBALAN¼O MENOSOVALORJUSTODOSATIVOSDOPLANO
O valor presente da obrigação é determinado utilizando-se premissas atuariais. • Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo 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: O imposTODERENDAEACONTRIBUI¼»OSOCIALDOEXERCÁCIOCORRENTEEDIFERIDOS»OCALCULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE 
ACRESCIDASDOADICIONALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL PARAIMPOSTODERENDAE
SOBREOLUCROTRIBUT¶VELPARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDERANDOACOMPENSA¼»ODEPREJUÁZOSlSCAISE
BASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL/IMPOSTOCORRENTEEOIMPOSTODIFERIDOS»ORECONHE
cidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. O imposto
corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício, às taxas vigentes na data de apresentação das demonsTRA¼ÊESlNANCEIRAS/IMPOSTODIFERIDO½RECONHECIDOCOMRELA¼»O¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASENTREOSVALORESCONT¶BEIS
DEATIVOSEPASSIVOSPARAlNSCONT¶BEISEOSCORRESPONDENTESVALORESUSADOSPARAlNSDETRIBUTA¼»O/IMPOSTODIFERIDO
é mensurado pelas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando revertidas, baseando-se nas leis
QUEFORAMPROMULGADASOUSUBSTANTIVAMENTEPROMULGADASAT½ADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Na determinação do imposto de renda corrente e diferido a Companhia leva em consideração o impacto de incertezas
RELATIVAS¹SPOSI¼ÊESlSCAISTOMADASESEOPAGAMENTOADICIONALDEIMPOSTODERENDAEJUROSDEVESERREALIZADO!
Companhia acredita que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada em relação a todos os períodos
lSCAISEMABERTOBASEADAEMSUAAVALIA¼»ODEDIVERSOSFATORES INCLUINDOINTERPRETA¼ÊESDASLEISlSCAISEEXPERI¾NCIA
passada. Essa avaliação é 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 adequação da provisão existente: tais alterações impactarão a despesa com imposto de renda no ano em que
FOREMREALIZADAS/SATIVOSEPASSIVOSlSCAISDIFERIDOSS»OCOMPENSADOSCASOHAJAUMDIREITOLEGALDECOMPENSARPAS
SIVOSEATIVOSlSCAISCORRENTES RELACIONADOSAIMPOSTOSDERENDALAN¼ADOSPELAMESMAAUTORIDADETRIBUT¶RIASOBREA
mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por
PERDASlSCAIS CR½DITOSlSCAISEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASDEDUTÁVEISQUANDO½PROV¶VELQUELUCROSFUTUROSSUJEITOS¹TRIBU
TA¼»OESTEJAMDISPONÁVEISECONTRAOSQUAISESTESSER»OUTILIZADOS LIMITANDO SEAUTILIZA¼»O ADOSLUCROSTRIBUT¶
veis futuros anuais. Os impostos ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias consideram a expectativa de
geração de lucros tributáveis futuros, fundamentados em estudo técnico de viabilidade aprovado pela administração. m)
Resultado por ação: O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado líquido atribuível aos controladores
continua

22
continuação
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- 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 ao Poder
Concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem acesso para construir e/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, 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.
%SSAREMUNERA¼»OPODECORRESPONDERADIREITOSOBREUMATIVOINTANGÁVEL UMATIVOlNANCEIROOUAMBOS/CONCESSION¶RIO
reconhece um ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização) de cobrar os usuários pela prestação dos
SERVI¼OSPËBLICOS/CONCESSION¶RIORECONHECEUMATIVOlNANCEIRONAMEDIDAEMQUETEMODIREITOCONTRATUALINCONDICIONALDERECEBERCAIXAOUOUTROATIVOlNANCEIRODOCONCEDENTEPELOSSERVI¼OSDECONSTRU¼»O4AISATIVOSlNANCEIROSS»O
mensurados pelo valor justo no o reconhecimento inicial e após são mensurados pelo custo amortizado. Caso a CompaNHIASEJAREMUNERADAPELOSSERVI¼OSDECONSTRU¼»OPARCIALMENTEATRAV½SDEUMATIVOlNANCEIROEPARCIALMENTEPORUM
ativo intangível, então cada componente da remuneração recebida ou a receber é registrado individualmente e é reconhecido inicialmente pelo valor justo da remuneração recebida ou a receber. O direito de exploração de infraestrutura é
oriundo dos 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. p) Novas Normas e Interpretações ainda não efetivos:
!#OMPANHIA½OBRIGADAAADOTARO#0#)&23 )NSTRUMENTOS&INANCEIROSEO#0#)&23 2ECEITADE#ONTRATOS
COM#LIENTES APARTIRDEDEJANEIRODE.»OHOUVEADO¼»OANTECIPADADESTASNORMAS!T½OMOMENTON»OSE
IDENTIlCOUIMPACTOSMATERIAISQUEPOSSAMAFETARASRESERVASOULUCROSACUMULADOS MASPOSSIVELMENTEOCORRER»OIMpactos em termos de novas divulgações e formas de apresentação, que estão em fase de maior detalhamento. O impacTOESTIMADODAADO¼»ODESSASNORMASSOBREOPATRIMÇNIODA#OMPANHIAEMDEJANEIRODE BASEIA SEEMAVALIA¼ÊESREALIZADASAT½¹DATADEEMISS»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS/SIMPACTOSREAISDAADO¼»ODASNORMASEM
DEJANEIRODE PODEMSERDIFERENTES POISASNOVASPOLÁTICASCONT¶BEISEST»OSUJEITASAALTERA¼ÊESAT½QUEA
#OMPANHIAAPRESENTESUASPRIMEIRASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASQUEINCLUAMADATADEAPLICA¼»OINICIAL5MAAVALIA¼»O
mais detalhada do impacto esperado decorrente destas normas está resumida abaixo. IFRS 15/CPC 47 Receitas de
contratos com clientes: !)&23#0#INTRODUZUMAESTRUTURAABRANGENTEPARADETERMINARSEEQUANDOUMARECEITA
½RECONHECIDA EPORQUANTOARECEITA½MENSURADA!)&23SUBSTITUIASATUAISNORMASPARAORECONHECIMENTODEREceitas, incluindo o CPC 30/IAS 18 - Receitas, CPC 17/IAS 11 - Contratos de Construção e a CPC 30/IFRIC 13 - Programas
DE&IDELIDADECOMO#LIENTE!)&23#0#ESTABELECEUMMODELODECINCOETAPASPARACONTABILIZA¼»ODERECEITAS
DECORRENTESDECONTRATOSCOMCLIENTES DETALFORMAQUEUMARECEITA½RECONHECIDAPORUMVALORQUEREmETEACONTRAPARtida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. Com base em
SUAAVALIA¼»O A#OMPANHIAN»OIDENTIlCOUIMPACTOSSIGNIlCATIVOSEMCOMPARA¼»OCOMASATUAISNORMASDERECEITAS
(CPC 30/IAS 18 e CPC 17/IAS 11), em relação ao 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/IFRIC 12, já reconhecidas hoje de forma desagregada. Contudo espera-se que as notas explicativas às
$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASVENHAMASERAMPLIADAS!#OMPANHIAPLANEJAADOTARA)&23#0#USANDOOM½TODO
DEEFEITOCUMULATIVO COMAPLICA¼»OINICIALDANORMAEMDEJANEIRODE#OMORESULTADO A#OMPANHIAN»OAPLICAR¶OSREQUERIMENTOSDA)&23#0# REFERENTESAOPERÁODOCOMPARATIVOAPRESENTADOIFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financerios: /#0#)&23 )NSTRUMENTOS&INANCEIROS ESTABELECEREQUERIMENTOSPARARECONHECEREMENSURAR
ATIVOSlNANCEIROS PASSIVOSlNANCEIROSEALGUNSCONTRATOSPARACOMPRAROUVENDERITENSN»OlNANCEIROS%STANORMA
SUBSTITUIO#0#)!3 )NSTRUMENTOS&INANCEIROS2ECONHECIMENTOE-ENSURA¼»Os#LASSIlCA¼»O !TIVOS&INANCEIROS/#0#)&23CONT½MUMANOVAABORDAGEMDECLASSIlCA¼»OEMENSURA¼»ODEATIVOSlNANCEIROSQUEREmETEO
MODELODENEGÆCIOSEMQUEOSATIVOSS»OADMINISTRADOSESUASCARACTERÁSTICASDEmUXODECAIXA/#0#)&23CONT½M
TR¾SPRINCIPAISCATEGORIASDECLASSIlCA¼»OPARAATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO AO6ALOR*USTOPOR
meio de Outros Resultados Abrangentes (VJORA) e ao Valor Justo por meio do Resultado (VJR). A norma elimina as cateGORIASEXISTENTESNA)!3DEMANTIDOSAT½OVENCIMENTO EMPR½STIMOSERECEBÁVEISEDISPONÁVEISPARAVENDA#OMBASE
NASUAAVALIA¼»O A#OMPANHIAN»OCONSIDERAQUEOSNOVOSREQUERIMENTOSDECLASSIlCA¼»OTER»OUMIMPACTOSIGNIlCAtivo na contabilização de contas a receber e empréstimos. • Redução no valor recuperável (Impairment) - Ativos FinanCEIROSE!TIVOS#ONTRATUAIS!)&23SUBSTITUIOMODELODEvPERDASINCORRIDASvDO#0#)!3 PORUMMODELOPROSpectivo de ”perdas de crédito esperadas”. Isso exigirá um julgamento relevante sobre como as mudanças em fatores
econômicos afetam as perdas esperadas de crédito, que serão determinadas com base em probabilidades ponderadas.
/NOVOMODELODEPERDASESPERADASSEAPLICAR¶AOSATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*/2! COM
EXCE¼»ODEATIVOSCONTRATUAIS$EACORDOCOMO#0#)&23 ASPROVISÊESPARAPERDASESPERADASSER»OMENSURADAS
em uma das seguintes bases: - Perdas de crédito esperadas para 12 meses, ou seja, perdas de crédito que resultam de
possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data base; e - Perdas de crédito esperadas para a vida
inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperaDADEUMINSTRUMENTOlNANCEIRO!MENSURA¼»ODASPERDASDECR½DITOESPERADASPARAAVIDAINTEIRASEAPLICASEORISCO
DECR½DITODEUMATIVOlNANCEIRONADATABASETIVERAUMENTADOSIGNIlCATIVAMENTEDESDEOSEURECONHECIMENTOINICIAL E
AMENSURA¼»ODEPERDADECR½DITODEMESESSEAPLICASEORISCON»OTIVERAUMENTADOSIGNIlCATIVAMENTEDESDEOSEU
RECONHECIMENTOINICIAL5MAENTIDADEPODEDETERMINARQUEORISCODECR½DITODEUMATIVOlNANCEIRON»OTENHAAUMENTADOSIGNIlCATIVAMENTESEOATIVOTIVERBAIXORISCODECR½DITONADATABASE.OENTANTO AMENSURA¼»ODEPERDASDECR½DITO
esperadas para a vida inteira sempre se aplica para contas a receber de clientes e ativos contratuais sem um componenTEDElNANCIAMENTOSIGNIlCATIVO#OMBASENASUAAVALIA¼»O A#OMPANHIAN»OCONSIDERAQUEOSNOVOSREQUERIMENTOS
DECLASSIlCA¼»OTER»OUMIMPACTOSIGNIlCATIVOSOBRESEUSATIVOSlNANCEIROSs#AIXA EQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊES
lNANCEIRAS!#OMPANHIACONSIDERAQUEOSEUCAIXA EQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAST¾MBAIXORISCODE
crédito com base nas avaliações de crédito externas das contrapartes e, portanto, não espera reconhecimentos materiais
de impairmentNAADO¼»ODO#0#)&23NESTEQUESITOs#LASSIlCA¼»O 0ASSIVOS&INANCEIROS/#0#)&23RET½M
GRANDEPARTEDOSREQUERIMENTOSDA)!3PARAACLASSIlCA¼»ODEPASSIVOSlNANCEIROS#ONTUDO DEACORDOCOMA)!3 
todas as variações de valor justo dos passivos designados como VJR são reconhecidas no resultado, enquanto que, de
ACORDOCOMO#0#)&23 ESTASALTERA¼ÊESDEVALORJUSTOS»OGERALMENTEAPRESENTADASDASEGUINTEFORMA /VALOR
DAVARIA¼»ODOVALORJUSTOQUE½ATRIBUÁVEL¹SALTERA¼ÊESNORISCODECR½DITODOPASSIVOlNANCEIROS»OAPRESENTADOSEM
ORA; e - O valor remanescente da variação do valor justo é apresentado no resultado. A avaliação preliminar da CompaNHIAN»OINDICOUIMPACTOMATERIALNACLASSIlCA¼»ODOSPASSIVOSlNANCEIROSEMDEJANEIRODEs#ONTABILIDADE
de hedge: .AAPLICA¼»OINICIALDO#0#)&23 A#OMPANHIAPODEESCOLHERCOMOPOLÁTICACONT¶BILCONTINUARAPLICANDO
os requerimentos para a contabilidade de hedgeDO#0#)!3EMVEZDOSNOVOSREQUERIMENTOSDO#0#)&23!
#OMPANHIAOPTOUPORAPLICAROSNOVOSREQUERIMENTOSDO#0#)&23/#0#)&23EXIGEQUEA#OMPANHIAASSEgure que as relações de contabilidade de hedge estejam alinhadas com os objetivos e estratégias de gestão de risco da
Companhia e que este, aplique uma abordagem mais qualitativa e prospectiva para avaliar a efetividade do hedge. O
#0#)&23TAMB½MINTRODUZNOVOSREQUERIMENTOSDEREEQUILÁBRIODERELA¼ÊESDEhedge e proíbe a descontinuação
voluntária da contabilidade de hedge. De acordo com o novo modelo, é possível que mais estratégias de gestão de risco,
particularmente as de um hedge de um componente de risco (diferente do risco de moeda estrangeira) de um item nãolNANCEIRO POSSAMQUALIlCAR SEPARAACONTABILIDADEDEhedge. Atualmente, a Companhia não realiza hedge de tais
COMPONENTESDERISCO$EACORDOCOMA)&23 PARAhedgesDEmUXODECAIXAPARAORISCODEMOEDAESTRANGEIRAASSOCIADOSACOMPRASPREVISTASDEATIVOSN»O lNANCEIROS OSVALORESACUMULADOSNARESERVADEhedgeDEmUXODECAIXAENA
reserva de custo de hedgeSER»OINCLUÁDOSDIRETAMENTENOCUSTOINICIALDOATIVON»O lNANCEIROQUANDOESTEFORRECONHEcido. Prática que já é realizada pelo Grupo. Os tipos de relações de contabilidade de hedge que a Companhia atualmente
DESIGNAATENDEMAOSREQUERIMENTOSDO#0#)&23EEST»OALINHADOSCOMAESTRAT½GIAEOBJETIVODEGERENCIAMENTO
DERISCODAENTIDADEs$IVULGA¼ÊESE4RANSI¼»O!)&23EXIGIR¶EXTENSIVASNOVASDIVULGA¼ÊES ESPECIlCAMENTESOBREA
contabilidade de hedge, risco de crédito e perdas de crédito esperadas. As mudanças nas políticas contábeis resultantes
DAADO¼»ODA)&23SER»OGERALMENTEAPLICADASRETROSPECTIVAMENTE EXCETOASMUDAN¼ASDESCRITASASEGUIR !#OMpanhia irá aproveitar a isenção que lhe permite não reapresentar informações comparativas de períodos anteriores deCORRENTESDASALTERA¼ÊESNACLASSIlCA¼»OEMENSURA¼»ODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSINCLUINDOPERDASDECR½DITOESPERADAS !SDIFEREN¼ASNOSSALDOSCONT¶BEISDEATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSRESULTANTESDAADO¼»ODA)&23 SER»OGERALMENTERECONHECIDASNOSLUCROSACUMULADOSERESERVASEMDEJANEIRODE /SNOVOSREQUERIMENTOSDECONTAbilidade de hedge devem ser aplicados prospectivamente. IFRS 16 Leases (Arrendamentos): A IFRS 16 substitui as
normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC
 3)#E3)# !SPECTOS#OMPLEMENTARESDAS/PERA¼ÊESDE!RRENDAMENTO-ERCANTIL£EFETIVAPARAPERÁODOSANUAIS
COMINÁCIOEMOUAPÆSDEJANEIRODE DATAEMQUEOCORRER¶SUAADO¼»OPORPARTEDA#OMPANHIA!)&23INTROduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário
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 à norma atual, isto
½ OSARRENDADORESCONTINUAMACLASSIlCAROSARRENDAMENTOSEMlNANCEIROSOUOPERACIONAIS/IMPACTODAAPLICA¼»ODA
)&23NASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASNOPERÁODODEAPLICA¼»OINICIALSER¶CONCENTRADOEMRECONHECIMENTODEATIVOSE
passivos por seus arrendamentos operacionais de equipamentos e instalações, bem como será substituída a despesa
linear de arrendamento operacional por um custo de depreciação de ativos de direito de uso e despesa de juros sobre
OBRIGA¼ÊESDEARRENDAMENTO.»O½ESPERADOIMPACTOSIGNIlCATIVOPARAOSARRENDAMENTOSlNANCEIROSDA#OMPANHIA 
que na data destas Demonstrações Financeiras são imateriais e, portanto, não divulgados em nota explicativa. Consequentemente, não se espera que a adoção da IFRS 16 afete nossa capacidade de cumprir com os acordos contratuais
(covenants DELIMITEM¶XIMODEALAVANCAGEMEMEMPR½STIMOS lNANCIAMENTOSEDEB¾NTURES%NTRETANTO OIMPACTO
DEPENDER¶DASCONDI¼ÊESECONÇMICASFUTURAS INCLUINDOATAXADEENDIVIDAMENTODA#OMPANHIAEMDEJANEIRODE
 ACOMPOSI¼»ODACARTEIRADEARRENDAMENTODA#OMPANHIANESSADATA AAVALIA¼»ODA#OMPANHIASEEXERCER¶
quaisquer opções de renovação de arrendamento e a medida em que a Companhia optará por usar expedientes práticos
e isenções de reconhecimento. A Companhia pretende aplicar a IFRS 16 inicialmente, usando a abordagem retrospectiva
MODIlCADA0ORTANTO OEFEITOCUMULATIVODAADO¼»ODA)&23SER¶RECONHECIDOCOMOUMAJUSTEAOSALDODEABERTURA
DOSLUCROSACUMULADOSEMDEJANEIRODE SEMATUALIZA¼»ODASINFORMA¼ÊESCOMPARATIVAS!#OMPANHIAN»O½
obrigada a fazer ajustes para arrendamentos em que é um arrendador, exceto quando é um arrendador intermediário em
um subarrendamento. Outras alterações: As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto
SIGNIlCATIVONASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCONSOLIDADASDA#OMPANHIA #ICLODEMELHORIASANUAISPARAAS)&23
2016 - Alterações à IFRS 1 e à IAS 28; - ICPC 21/IFRIC 22 - Transações em moeda estrangeira e adiantamento. Com relação à IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamentos de Imposto de Renda, análise mais aprofundada será necessária para
IDENTIlCA¼»ODESEUSIMPACTOS COMDATAEFETIVAAPARTIRDEDEJANEIRODE
!PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC): !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMELABORADASDE
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), as quais abrangem a Lei das Sociedades por Ações e os
Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovaDOSPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE #&#!!DMINISTRA¼»OAlRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELEVANTESPRÆPRIAS
das Demonstrações Financeiras estão divulgadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. Em 20 de fevereiro de 2018 foi aprovada pela Administração da Companhia a emissão das
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASBase de mensuração: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASCOMBASENOCUSTO
HISTÆRICO COMEXCE¼»ODOSSEGUINTESITENSMATERIAISRECONHECIDOSNOSBALAN¼OSPATRIMONIAISs)NSTRUMENTOSlNANCEIROS
DERIVATIVOSMENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADOs)NSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTO
através do resultado. Moeda funcional e moeda de apresentação: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»OAPRESENTADASEM
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:
!PREPARA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS PREPARADASDEACORDOCOMASNORMASDO#0# EXIGEQUEA!DMINISTRA¼»O
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 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 e/ou incertezas sobre as premissas e estimativas relevantes, estão incluídas
nas seguintes notas explicativas:
Nota
2 #LASSIlCA¼»ODEOBRASDEMELHORIASINCORPORADASAOATIVOINTANGÁVEL )#0#2
8b Impostos diferidos
11 Amortização dos ativos intangíveis
 )NSTRUMENTOSlNANCEIROS
4. Determinação dos valores justos
Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e
PASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»OlNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURADOSPARAPROPÆSITOSDEMENSURA¼»O
e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utiliZADASNAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOUPASSIVOs)NVESTIMENTOSEM
TÁTULOSlNANCEIROS/VALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFER¾NCIAAOSSEUSPRE¼OSDEFECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASs0ASSIVOSlNANCEIROS
N»ODERIVATIVOS/VALORJUSTODETERMINADOPARAlNSDEREGISTROCONT¶BILEDIVULGA¼»O½CALCULADOBASEANDO SENOVALOR
PRESENTEDOSmUXOSDECAIXAFUTUROSPROJETADOS!STAXASUTILIZADASNOSC¶LCULOSFORAMOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"E
"LOOMBERG s$ERIVATIVOS!SOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS RESUMEM SEACONTRATOSDEswaps de
moeda, 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. Operações de swap de juros e/ou de moeda e NDF: Os valores justos dos contratos de deriVATIVOSS»OCALCULADOSPROJETANDO SEAOmUXODECAIXAFUTUROSDASOPERA¼ÊES TOMANDOCOMOBASECOTA¼ÊESDEMERCADO
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. Opções de
compra de Libor com teto (cap): /VALORJUSTODASOP¼ÊESDECOMPRA½CALCULADOUTILIZANDO SEOMODELODE"LACK3CHOLES
PARAPRECIlCA¼»ODEOP¼ÊESCAMBIAIS
'ERENCIAMENTODERISCOSlNANCEIROS
Visão geral: !#OMPANHIAAPRESENTAEXPOSI¼»OAOSSEGUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSA 
2ISCODECR½DITOB 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»OC 2ISCODETAXADEC·MBIOED 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOU
RISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZ!SEGUIREST»OAPRESENTADASASINFORMA¼ÊESSOBREAEXPOSI¼»ODA#OMPANHIAACADAUMDOS
riscos supramencionados e os objetivos, políticas e processos para a mensuração e gerenciamento de risco e capital.
$IVULGA¼ÊESQUANTITATIVASADICIONAISS»OINCLUÁDASAOLONGODESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Risco de crédito:
Decorrem da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de
INSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEPOSIT¶RIASDERECURSOSOUDEINVESTIMENTOSlNANCEIROS0ARAMITIGARESSESRISCOS ADOTA SE
COMOPR¶TICAAAN¶LISEDASSITUA¼ÊESlNANCEIRAEPATRIMONIALDASCONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»ODELIMITESDE
crédito e acompanhamento permanente das posições em aberto, exceto para contas a receber de meios eletrônicos e
JUNTOAO0ODER#ONCEDENTE.OQUETANGE¹SINSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS SOMENTES»OREALIZADASOPERA¼ÊESCOMINSTITUI¼ÊES
lNANCEIRASDEBAIXORISCOAVALIADASPORAG¾NCIASDErating. B 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»ODecorre da possibi-
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lidade de sofrer redução nos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos
EPASSIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIAEST¶EXPOSTAATAXASDEJUROSmUTUANTES PRINCIPALMENTERELACIONADAS¹SVARIA¼ÊES
DA,ONDON)NTERBANK/FFERED2ATE,IBOR !STAXASDEJUROSNASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASS»OEMSUAMAIORIAVINCULADAS
¹VARIA¼»ODO#$)$ETALHAMENTOSAESSERESPEITOPODEMSEROBTIDOSNASNOTASEXPLICATIVASN  E!STARIFAS
DEMETRÇS»OATUALIZADASPELAM½DIAPONDERADA SENDODO)'0 -§NDICE'ERALDE0RE¼OSDO-ERCADO EDO
IPC (Índice de Preços ao Consumidor). 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
LIQUIDA¼»ODEPASSIVOSlNANCEIROS#OMAlNALIDADEDESEPROTEGERDOSVALORESAPAGAREARECEBEREMMOEDASESTRANgeiras, a Companhia avalia permanentemente a contratação de operações de hedge para mitigar esses riscos. d) Risco
DEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZDecorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e
RETEN¼»ODELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIAFAZPARAlNANCIARSUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAROSRISCOSDE
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 em contratos de empréstimos,
lNANCIAMENTOSEDEB¾NTURES)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOSDOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNASRESPECTIVASNOTASEXPLICATIVAS/QUADROSEGUINTEAPRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXAS
de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual de vencimento:
-ENOSDE Entre 1 e Entre 2 e Entre 3 e Acima de
1 ano
2 anos
3 anos
4 anos
4 anos
Financiamentos (a)
133.178

74.723


Debêntures (a)

Fornecedores e outras contas a pagar

4.330
Fornecedores - partes relacionadas
812
Dividendos e juros sobre o capital próprio

Contas a pagar com operações de derivativos

772
(a) Valores brutos dos custos de transação: Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possui capital circulante líquido
NEGATIVODE2 SUBSTANCIALMENTECOMPOSTOPORFORNECEDORESElNANCIAMENTOAPAGAR CONFORMEMENCIONADONA
NOTAEXPLICATIVANE!L½MDAGERA¼»ODECAIXADECORRENTEDASATIVIDADESDA#OMPANHIA EST¶PERMANENTEMENTE
reestruturando suas dívidas.
6. Caixa e equivalentes de caixa
2017
2016
Caixa e bancos

3.003
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

Fundos de investimentos


!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
2017
2016
Fundos de investimentos
123.872
!PLICA¼ÊESlNANCEIRASDECURTOPRAZO #$"

238.366
!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASFORAMREMUNERADAS¹TAXAM½DIADE DO#$) EQUIVALENTEA AOANO DO
#$) EQUIVALENTEA AOANO EMM½DIA DEDEZEMBRODE 
7. Contas a receber
2017
2016
Circulante
Receitas tarifária (a)
4.231
7.202
6.308
Receitas acessórias (b)
11.433
6.308
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (c)
(223)
(206)
11.210
6.102
Idade de Vencimento dos Títulos
2017
2016
Crédito a vencer
8.883

Créditos vencidos até 60 dias
2.076

#R½DITOSVENCIDOSDEADIAS


#R½DITOSVENCIDOSDEADIAS


Créditos vencidos há mais de 180 dias
104
16
11.433
6.308
(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 de
concessão, e (c) A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) é constituída para títulos vencidos há mais de
DIAS!0#,$REmETEOHISTÆRICODEPERDADA#OMPANHIA
8. Imposto de renda e contribuição social
a. Conciliação do imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos: A conciliação do imposto de renda e
contribuição social registrada no resultado é demonstrada a seguir:
2017
2016
2ECLASSIlCADO 
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social


Alíquota nominal


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

(227)
Incentivo relativo ao imposto de renda

3.003
Outros ajustes tributários

(82)
Despesa de imposto de renda e contribuição social
(70.221)
(86.418)
Impostos correntes


Impostos diferidos


(70.221)
(86.418)
Alíquota efetiva do imposto
 
 
b. Impostos diferidos: O imposto de renda e da contribuição social diferidos têm a seguinte origem:
2017
2016
Bases ativas
2ECLASSIlCADO 
)20*E#3,,SOBREPREJUÁZOSlSCAISEBASESNEGATIVAS
10.007
Provisão para participação nos resultados (PLR)

1.821
Provisão para crédito de liquidação duvidosa
76
70
Perdas em operações com derivativos
16.161

0ROVIS»OPARARISCOSTRABALHISTAS TRIBUT¶RIOSElSCAIS
81

Hedge accounting


Provisão IPTU


$IFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS ,EIA

16.336


Bases passivas
Variação cambial (b)

(43.418)
Hedge accounting

$IFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS ,EIA

(74.401)


Passivo diferido líquido

(27.701)
 2ECLASSIlCA¼»ODAABERTURAENTRELINHASPARAMELHORAPRESENTA¼»O
A 3ALDOSDEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASRESULTANTESDAAPLICA¼»ODOARTNDALEINlMDOREGIMETRIBUT¶RIO
DETRANSI¼»O COMPOSTOPRINCIPALMENTEPORDEPRECIA¼»ODOATIVOIMOBILIZADOlSCAL VERSUSAMORTIZA¼»ODOATIVOINTANgível (contábil) e custos de empréstimos capitalizados. (b) As variações cambiais deste item se referem às operações de
DERIVATIVOS CUJOTRATAMENTOlSCAL½REGIDOPELOARTIGODA,EIN PORESSEMOTIVOAREALIZA¼»OlSCALDESTA
variação cambial se dará quando da efetiva liquidação da operação de derivativos.
9. Partes relacionadas
/SSALDOSDEATIVOSEPASSIVOSEMDEDEZEMBRODEEDE ASSIMCOMOASTRANSA¼ÊESQUEINmUENCIARAMOS
resultados dos exercícios de 2017 e 2016, relativos às operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre
A#OMPANHIA SEUSCONTROLADORES PROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»OEOUTRASPARTESRELACIONADAS
2017
Transações
Saldos
Ativo
Passivo
Serviços
Contas a
Fornecedores
Prestados
Receitas
receber
/contas a pagar
Controladora
CCR
 (a)
406 (a)
Outras partes relacionadas
CPC
 (b)
308 (b)
Samm
210 (c)
18 (c)
Rodoanel Oeste
11 (d)
2 (d)
Via Oeste
 (d)
 (d)
Total circulante, 31 de dezembro de 2017

812
Total , 31 de dezembro de 2017

210
Total circulante, 31 de dezembro de 2016


Total , 31 de dezembro de 2016


$ESPESASCOMPROlSSIONAISCHAVESDAADMINISTRA¼»O
2017
2016
Benefícios de curto prazo (e)
1.638

Outros benefícios:
Provisão de participação no resultado
Provisão de PPR no ano a pagar no ano seguinte

1.042
Complemento de PPR do ano anterior pago no ano
143
(131)
Previdência privada
106

Seguro de vida
4
6
3.006
3.166
3ALDOSAPAGARAOSPROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»O
2017
2016
Remuneração dos administradores (e)
1.264
1.184
.A!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIA!'/ REALIZADAEMDEABRILDE FOIlXADAAREMUNERA¼»OANUALDOSMEMBROS
do conselho de administração e diretoria da Companhia no montante de R$ 3.300. A remuneração anual inclui salários,
benefícios, remuneração variável e contribuição para seguridade social. a) Contrato de prestação de serviços de gestão
administrativa nas áreas de contabilidade, assessoria jurídica, suprimentos, tesouraria e recursos humanos executados
PELA##2 $IVIS»O!CTUA CUJOSVALORESS»OLIQUIDADOSMENSALMENTENODIAËTILDOM¾SB #ONTRATODEPRESTA¼»O
exclusiva de serviços de administração de obras de investimentos, conservação, serviços de informática e manuten¼»O CUJOSVALORESS»OLIQUIDADOSMENSALMENTENODIAËTILDOM¾SC #ONTRATODEOCUPA¼»OEUSODOSESPA¼OSDE
UTILIZA¼»O MEDIANTE REMUNERA¼»O  PARA lNS DE INSTALA¼»O  OPERA¼»O  MANUTEN¼»O E EXPLORA¼»O DA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICA¼ÊES COMPRAZOAT½OT½RMINODAVIG¾NCIADOCONTRATODECONCESS»O CUJOSPAGAMENTOOCORREMAT½ODIA
DOM¾SSUBSEQUENTE/CONTRATO½REAJUSTADOANUALMENTECOMBASENO)0#E)'0 - SENDOCADAUMNARAZ»ODE
d) Refere-se a encargos de folha de pagamento relativo à transferência de colaboradores; e e) Contempla valor total de
REMUNERA¼»OlXAEVARI¶VELATRIBUÁVELAOSMEMBROSDAADMINISTRA¼»OEDIRETORIA
10. Ativo Imobilizado
-OVIMENTA¼»ODOCUSTO
2016
2017
Saldo inicial Adições
Baixas Transferências (a) 3ALDOlNAL
Móveis e utensílios

(677)

4.647
Máquinas e equipamentos

-  
 
Veículos

(112)
81
2.274
Equipamentos operacionais

(474)

Imobilizações em andamento
2.088
6.484
 
7.002
43.010
6.484 (2.716)
(484)

&ORAMACRESCIDOSAOSATIVOSIMOBILIZADOS CUSTOSDEEMPR½STIMOSNOMONTANTEDE2EM2EM !
TAXAM½DIADECAPITALIZA¼»OEMFOIDE AACUSTODOSEMPR½STIMOSDIVIDIDOSPELOSALDOM½DIODElNANCIAMENTOSEDEB¾NTURES E AAEM
-OVIMENTA¼»ODADEPRECIA¼»O
Taxa média anual
2016
2017
de depreciação % Saldo inicial Adições Baixas Transferência (a) 3ALDOlNAL
Móveis e utensílios
10
(2.386)

481


Máquinas e equipamentos
14
  
(13.881)
Veículos

(1.761)



Equipamentos operacionais
17
 
468

  

(27.633)
A 2ECLASSIlCA¼ÊESDOATIVOIMOBILIZADOPARAOINTANGÁVEL
11. Intangível
-OVIMENTA¼»ODOCUSTO
2016
2017
Saldo inicial Adições Baixas Transferências (a) 3ALDOlNAL
Direitos de exploração da infraestrutura (b)
  
 1.386.871
Direitos de uso de sistemas informatizados

(28.866)

1.187.460  
484 
&ORAMACRESCIDOSAOSATIVOSINTANGÁVEIS CUSTOSDEEMPR½STIMOSNOMONTANTEDE2EM2EM
 !TAXAM½DIADECAPITALIZA¼»OEMFOIDE AACUSTODOSEMPR½STIMOSDIVIDIDOPELOSALDOM½DIO
DElNANCIAMENTOSEDEB¾NTURES E AAEM&ORAMACRESCIDOSAOSATIVOSINTANGÁVEISRESULTADOSDEhedge
accounting NOMONTANTEDE2EMDIMINUÁDOS2EM 
-OVIMENTA¼»ODAAMORTIZA¼»O
Taxa média anual
2016
2017
de amortização % Saldo inicial Adições Baixas Transferência (a) 3ALDOlNAL
Direitos de exploração da infraestrutura
(b)
(124.672) (34.411)

(3.768) (162.822)
Direitos de uso de sistemas
informatizados
20
(16.063) (2.023)
3.614 (14.472)
 (36.434)

 
A 2ECLASSIlCA¼ÊESDOATIVOIMOBILIZADOPARAOINTANGÁVELB !MORTIZA¼»OPELACURVADOBENEFÁCIOECONÇMICO

12. Financiamentos
Instituições
lNANCEIRAS
Em moeda estrangeira
1. BID - A Loan
1. BID - B Loan
Subtotal em moeda
estrangeira
Circulante
Financiamentos
Custos de transação
Não Circulante
Financiamentos
Custos de transação

Taxas
contratuais
US$ + LIBOR
 
US$ + LIBOR
 

Taxa efetiva Custos de Saldos dos
do custo de transação custos a
transação incorri- apropriar Vencimento
(% a.a.)
dos em 2017
lNAL
 A

3.168

 A

11.231

2017

2016

Fevereiro de
1.230 2023
120.462  (b)
Fevereiro de
1.418 2020
  (b)
2.648

 
133.178 
(1.364) 
131.814 

 378.830
(1.284) (2.648)
 376.182
(a) O custo efetivo destas transações refere-se aos custos incorridos na emissão dos títulos e não considera taxas
PÆS lXADAS UMAVEZQUEALIQUIDA¼»ODOSJUROSEPRINCIPALDAR SE ¶NOlNALDAOPERA¼»OENADATADECADATRANSA¼»O
N»O S»O CONHECIDAS AS FUTURAS TAXAS APLIC¶VEIS %STAS TAXAS SOMENTE SER»O CONHECIDAS COM A mU¾NCIA DO PRAZO DE
cada transação. Quando uma operação possui mais de uma série/tranche, está apresentada à taxa média ponderada.
Garantias: (b) Garantia real:
Cronograma de desembolsos (não circulante)
2017


2020
74.723
2021

2022 em diante


!SEGUIRESPECIlCAMOSASPRINCIPAISCONDI¼ÊES GARANTIASECL¶USULASRESTRITIVASVINCULADASAOSCONTRATOSDElNANciamentos. As condições, garantias e restrições pactuadas vêm sendo cumpridas regularmente. 1. Em 7 de outubro de
 FOICONTRATADOlNANCIAMENTODELONGOPRAZO NOVALORTOTALDE53MILJUNTOAO"ANCO)NTERAMERICANODE
$ESENVOLVIMENTO")$ COMAPARTICIPA¼»ODEOUTROSBANCOSCOMERCIAIS%STElNANCIAMENTODESTINA SEAINVESTIMENTOS
previstos nas Fases I e II do Contrato de Concessão e está assim dividido: Financiamento BID A (Fase I): Possui valor de
53MILEPRAZOTOTALDEANOSFinanciamento BID A (Fase II):0OSSUIVALORDE53MIL/PRAZOEOCUSTO
serão equivalentes às condições de mercado no momento da Fase II. Financiamento BID B (somente Fase I): Possui valor
DE53MILEPRAZOTOTALDEANOS$EACORDOCOMASCONDI¼ÊESESTIPULADASNOCONTRATODElNANCIAMENTO 
poderá ser utilizada Taxa Básica Alternativa (ABR Prime) em substituição a Libor quando: • Em razão de circunstancias
QUEAFETEMOMERCADO MEIOSADEQUADOSERAZO¶VEISN»OEXISTAMPARAIDENTIlCARA,IBORNADATADEAPURA¼»ODATAXADE
JUROSEMQUEST»OEs/SPARTICIPANTESNECESS¶RIOSDETERMINAREMENOTIlCAREMO")$ PORESCRITO QUEA,IBORN»OREmETIR¶
de modo adequado e justo o custo para os participantes. Os montantes foram creditados à Companhia mediante o atenDIMENTODECONDI¼ÊESPRECEDENTES!SPRINCIPAISGARANTIASECL¶USULASRESTRITIVASDESTElNANCIAMENTOS»OASSEGUINTES
s!LIENA¼»OlDUCI¶RIAEUSUFRUTOCONDICIONALDEDASA¼ÊESORDIN¶RIASEDASA¼ÊESPREFERENCIAISDA#OMPANHIAs#ESS»OlDUCI¶RIADOSDIREITOSECR½DITOSDA#ONCESSION¶RIA INCLUSIVEAQUELESDECORRENTESDASCONTASBANC¶RIAS
s#ESS»OlDUCI¶RIADOSDIREITOSECR½DITOSORIUNDOSDO#ONTRATODE#ONCESS»O INCLUSIVEDEEVENTUALINDENIZA¼»ODO0ODER
Concedente em caso de término antecipado do Contrato de Concessão; • Contratar operação de hedge de taxa de juros ao
MONTANTEDEDOVALORTOTALDESEMBOLSADO AT½DEFEVEREIRODE!PÆSESSADATAOMONTANTEPROTEGIDODEVER¶
SERDEDOTOTALDESEMBOLSADO AT½OVENCIMENTODOlNANCIAMENTOs#ONTRATAROPERA¼»ODEhedge de moeda ao
MONTANTEDEDOVALORTOTALDESEMBOLSADO CASOATAXAATERMODODÆLARDEMAR¼ODEESTEJAACIMADE2 
Após a entrega das obras de infraestrutura, deverá ser efetuado hedgeDEDOVALORCORRESPONDENTEAOSPRÆXIMOS
quatro pagamentos de juros e principal (2 anos); • Não constituir qualquer ônus sobre qualquer direito, participação,
EXCETOAQUELESEXPRESSAMENTEPERMITIDOSNOCONTRATODElNANCIAMENTOs.»OCONTRAIROUMANTER SEMOCONSENTIMENTO
do BID, qualquer dívida exceto, dentre outras: (i) dívidas subordinadas contraídas diretamente com os patrocinadores do
PROJETOII EMPR½STIMODECAPITALDEGIRODÁVIDADECURTOPRAZOQUEN»OEXCEDA2s.»OALIENAROUDEALGUMA
FORMADISPORDESEUSATIVOSOUDIREITOS EXCETOEMCIRCUNST·NCIASPREVISTASNOCONTRATODElNANCIAMENTOs-ANTEREM
CONTARESERVAOEQUIVALENTEASEIS MESESDOSERVI¼ODADÁVIDAPROJETADOOUOBTERCARTADElAN¼ABANC¶RIAPARAO
MESMOVALOR APÆSËLTIMODESEMBOLSODOlNANCIAMENTODA&ASE)DO0ROJETOEs-ANTEREMCONTARESERVAOEQUIVALENTE
ATR¾S MESESDOCUSTODEOPERA¼»OEMANUTEN¼»OPROJETADASOUOBTERCARTADElAN¼A
13. Debêntures
Custos Saldos
Taxa efetiva de trandos
do custo de sação custos a
transação incorri- apropriar Vencimento
Taxas
(% a.a.)
Série
contratuais
dos em 2017
lNAL 2017 2016
CDI +
1. %MISS»O S½RIEDEA  AA  A

 -AIODE 204.872  (b)
CDI +
2. %MISS»O S½RIEDEA  AA  A
1.046
 -AIODE  72.078 (b)
CDI +
3. %MISS»O S½RIEDEA  AA  A
1.236
 -AIODE 
- (b)
CDI +
4. %MISS»O S½RIEDEA  AA  A
1.604
 -AIODE 
- (b)(c)
 
Total geral
3.828
Circulante
Debêntures
- 
Custos de transação
- (462)
- 
Não Circulante
Debêntures

Custos de transação
(3.828)

(a) O custo efetivo destas transações refere-se aos custos de transação incorridos na emissão dos títulos e não considera
TAXASPÆS lXADAS UMAVEZQUENADATADECADATRANSA¼»ON»OS»OCONHECIDASASFUTURASTAXASDE#$)APLIC¶VEIS%STASTAXAS
SOMENTESER»OCONHECIDASCOMAmU¾NCIADOPRAZODECADATRANSA¼»OGarantias: B !VALlAN¼ACORPORATIVADA##2NAPROporção de sua participação acionária direta/indireta. (c) Garantia pessoal regida por lei japonesa (Carta de Garantia Mitsui).
Cronograma de desembolsos (não circulante)
2017



!#OMPANHIAPOSSUICONTRATOSlNANCEIROS COMODEB¾NTURES ENTREOUTROS COMCL¶USULASDEcross default e/ou cross
acceleration, ou seja, que estabelecem vencimento antecipado, caso deixe de pagar valores devidos em outros contratos
PORELAlRMADOSOUCASOOCORRAOVENCIMENTOANTECIPADODOSREFERIDOSCONTRATOS/SINDICADORESS»OCONSTANTEMENTE
MONITORADOSAlMDEEVITARAEXECU¼»ODETAISCL¶USULAS!SEGUIRESPECIlCAMOSASPRINCIPAISCONDI¼ÊES GARANTIASE
cláusulas restritivas vinculadas aos contratos de debêntures, seguindo a indexação da primeira coluna do quadro onde
as operações estão detalhadas. As condições, garantias e restrições pactuadas vêm sendo cumpridas regularmente.
%MDEMAR¼ODE OCORREUAEMISS»ODEDEB¾NTURES DISTRIBUÁDASEMQUATROS½RIESNOTOTALDE
DEB¾NTURES SENDODEB¾NTURESNAS½RIE DEB¾NTURESNAS½RIE DEB¾NTURESNAS½RIEE
DEB¾NTURES NA  S½RIE  TODAS INTEGRALIZADAS EM  DE ABRIL DE  TOTALIZANDO UM VALOR NOMINAL DE 2  
COMVENCIMENTOEMDEMAIODE.ADATADOVENCIMENTO OPRAZOFOIPRORROGADOPARADEMAIODE EA
REMUNERA¼»OPASSOUDE#$)  AAPARA#$)  AA%MDESETEMBRODE OCORREUAEMISS»ODE
DEB¾NTURES DISTRIBUÁDASEMQUATROS½RIESNOTOTALDEDEB¾NTURES SENDODEB¾NTURESNAS½RIE 
DEB¾NTURESNAS½RIE DEB¾NTURESNAS½RIEEDEB¾NTURESNAS½RIE TODASINTEGRALIZADASEMDE
outubro de 2016, totalizando um valor nominal de R$ 70.000, com vencimento em 16 de maio de 2017. Na data do
VENCIMENTO OPRAZOFOIPRORROGADOPARADEMAIODE EAREMUNERA¼»OPASSOUDE#$)  AAPARA#$) 
 AA%MDEFEVEREIRODE OCORREUAEMISS»ODEDEB¾NTURES DISTRIBUÁDASEMQUATROS½RIESNOTOTALDE
DEB¾NTURES SENDODEB¾NTURESNAS½RIE DEB¾NTURESNAS½RIE DEB¾NTURESNAS½RIE
EDEB¾NTURESNAS½RIE TODASINTEGRALIZADASEMDEFEVEREIRODE TOTALIZANDOUMVALORNOMINALDE2
 COMVENCIMENTOEMDEMAIODE.ADATADOVENCIMENTO OPRAZOFOIPRORROGADOPARADEMAIODE 
EAREMUNERA¼»OPASSOUDE#$)  AAPARA#$)  AA%MDESETEMBRODE OCORREUAEMISS»O
DEDEB¾NTURES DISTRIBUÁDASEMTR¾SS½RIESNOTOTALDEDEB¾NTURES SENDODEB¾NTURESNAS½RIE 
DEB¾NTURESNAS½RIEEDEB¾NTURESNAS½RIETODASINTEGRALIZADASEMDESETEMBRODE TOTALIZANDO
UMVALORNOMINALDE2 COMVENCIMENTOEMDEMAIODE COMREMUNERA¼»ODE#$)  AA
14. Fornecedores
2017
2016
Fornecedores e prestadores de serviços estrangeiros (a)

130.761
Fornecedores e prestadores de serviços nacionais (b)

4.674
Cauções e retenções contratuais


163.183

A !#OMPANHIAPOSSUICOMOPRINCIPAISFORNECEDORESESTRANGEIROSA3IEMENS!' 3IEMENS3!3 3EPSAE(YUNDAI2OTEM
Company para implantação do projeto, que prevê fornecimento dos sistemas de sinalização, de comando centralizado da
via e pátio, de comunicação móvel e dos trens, incluindo sobressalentes e obrigatórios para os sistemas. (b) Refere-se
principalmente a valores a pagar por conta de serviços, materiais e equipamentos relacionados a melhorias, manutenção
e conservação.
15. Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de suas respectivas operações, envolvendo questões trabalhistas e previdenciárias. A AdminisTRA¼»OCONSTITUIUPROVIS»OEMMONTANTECONSIDERADOSUlCIENTEPARACOBRIRASPROV¶VEISPERDASESTIMADASCOMASA¼ÊES
em curso, conforme quadro abaixo, com base em (i) informações de seus assessores jurídicos, (ii) análise das demandas
judiciais pendentes e (iii) com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas.
2016
2017
Não circulante
Saldo inicial Constituição/Reversão Atualização monetária Pagamentos 3ALDOlNAL
Cíveis e administrativos

(2)
(27)
Trabalhistas e previdênciários

232
(24)

240

261
(26)

240
Além dos pagamentos dos processos provisionados com diagnóstico de perda provável, a Companhia efetuou acordos
PARAPAGAMENTOSDEPROCESSOSADMINISTRATIVOS NASESFERASTRABALHISTAECÁVEL NOSMONTANTESDE2E2 
respectivamente em 2017 (em 2016 R$ 47 na esfera trabalhista). A Companhia possui outros riscos relativos a questões cíveis e trabalhistas, avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível, nos montantes indicados
abaixo, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil
não determinam sua contabilização.
Quadro dos processos possíveis (contingencia NE)
2017
2016
Cíveis e administrativos
42
62
Trabalhistas e previdenciárias
362
320
404
382
16. Patrimônio líquido
a. Capital social: /CAPITALSOCIALDA#OMPANHIA½DE2 DOSQUAIS2AINDAN»OFORAMINTEGRALIZADOS COMPOSTOPORA¼ÊESORDIN¶RIASEA¼ÊESPREFERENCIAISESEMVALORNOMINAL%MDEJANEIRODE 
em decorrência da cisão e incorporação da Montgomery Participações S.A, Odebrecht Transport Participações S.A. (“OTPP”)
e RuasInvest Participações S.A. (“RuasInvest”), mantiveram os direitos anteriormente detidos pela Montgomery, a partir
DAAQUISI¼»ODATOTALIDADEDAPARTICIPA¼»ODETIDAPELA/400NA6IA1UATROCORRESPONDENTEAQUINZEPORCENTO DE
SEUCAPITALSOCIALEATOTALIDADEDAPARTICIPA¼»ODETIDAPELA2UAS)NVESTNA6IA1UATROCORRESPONDENTEAQUINZEPOR
cento) de seu capital social. Em 20 de abril de 2017 a acionista Odebrecht Transport Participações S.A. (“OTPP”), vendeu
PARAAACIONISTA##23!ATOTALIDADEDESUASA¼ÊESREPRESENTADAPORDOCAPITALSOCIAL CONDICIONADA¹APROVA¼»O
DOSlNANCIADORES!#OMPANHIAPASSOUADETERDOCAPITALSOCIALDAINVESTIDA BEMCOMOOCONTROLEDAMESMA
2017
2016
Participação Quantidade
Ações a Participação Quantidade
Ações a
acionária de ações integralizar acionária de ações integralizar
CCR S.A.
   
   
Ruasinvest Participações S.A.
  22.441.071 1.383.381
Mitsui & CO. LTD
  

   
Odebrecht Transport Participações S.A.
  44.882.143 2.766.762
       
b. Reserva legal: £CONSTITUÁDA¹RAZ»ODEDOLUCROLÁQUIDOAPURADOEMCADAEXERCÁCIOSOCIAL NOSTERMOSDOARTIGON
DA,EIN AT½OLIMITEDEDOCAPITALSOCIALc. Reserva de retenção de lucros: Em 31 de dezembro de
 FOICONSTITUÁDARESERVADELUCROSEMRAZ»ODARETEN¼»ODEPARTEDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO NOSTERMOSDOARTIGO
DA,EIN%STARETEN¼»OEST¶FUNDAMENTADAEMOR¼AMENTODECAPITAL ELABORADOPELA!DMINISTRA¼»OEAPROVADO
pelo Conselho de Administração (CAD), o qual será submetido à aprovação dos acionistas na AGO de 2018. A proposta de
OR¼AMENTODECAPITALEST¶JUSTIlCADASUBSTANCIALMENTE PELANECESSIDADEDEAPLICA¼»OEMINVESTIMENTOSNAINFRAESTRUtura a serem realizados para atendimento aos requerimentos dos contratos de concessão. d. Dividendos: Os dividendos
S»OCALCULADOSEMCONFORMIDADECOMOESTATUTOSOCIALEDEACORDOCOMA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES,EIN 
%MDEOUTUBRODE FOIAPROVADOEM2EUNI»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O2#! OPAGAMENTODEDIVIDENDOS¹
CONTADERESERVADERETEN¼»ODELUCROSDE NOMONTANTEDE2 CORRESPONDENTEA2 POR
ação. O pagamento dos dividendos foi realizado a partir de 27 de outubro de 2017. A administração da Companhia propôs
a distribuição de dividendos adicionais no montante de R$ 16.000, a serem aprovados na AGO 2018. Os requerimentos
relativos aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício de 2017, foram atendidos conforme o quadro abaixo:
Lucro líquido do exercício

(-) Constituição de reserva legal

Lucro líquido ajustado

$IVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIO SOBREOLUCROLÁQUIDOAJUSTADO
37.681
Dividendos aprovados e pagos
Dividendos provisionados
37.681
Total
37.681
continua
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continuação
e. Juros sobre o capital próprio: Em 21 de dezembro de 2017, foi aprovado em Reunião do Conselho de Administração
O DESTAQUE PELA COMPANHIA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÆPRIO NO MONTANTE BRUTO DE 2   CORRESPONDENTE A 2
0,11321166744 por ação, com base no patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2016, que serão pagos até 31 de
dezembro de 2018. f. Lucro básico e diluído: A Companhia não possui instrumentos que potencialmente poderiam diluir
os resultados por ação.
Numerador
2017
2016
Lucro líquido

173.343
Denominador
Média ponderada de ações - básico e diluído (em milhares)


Lucro por ação ordinária e preferencial - básico e diluído
 
 
g. Ajuste de avaliação patrimonial: Nesta rubrica são reconhecidos os efeitos de HedgeDEmUXODECAIXACOMEFEITONO
patrimônio líquido, cujo valor acumulado será transferido para o resultado ou para o ativo não circulante à medida da
realização das operações protegidas.
2017
2016
17. Receitas
Receitas metroviárias
447.476

Receitas de construção (ICPC 01 R1)
111.707

Receitas de construção - contraprestação pecuniária

2ECEITASDEREMUNERA¼»ODEATIVOlNANCEIRO

Receitas acessórias

32.426
Outras receitas
210

Receita bruta


Impostos sobre receitas


Abatimentos

(162)
(10.634)

Deduções das receitas brutas
Receita líquida


2ESULTADOlNANCEIRO
2017
2016
$ESPESASlNANCEIRAS
Perda com operações de derivativos


6ARIA¼»OCAMBIALSOBRElNANCIAMENTOS


Variação cambial sobre derivativos


*UROSSOBRElNANCIAMENTOSEDEB¾NTURES
(63.641)

Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros
(21.666)

4AXA COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS


Capitalização de custos dos empréstimos
41.601



2ECEITASlNANCEIRAS
6ARIA¼»OCAMBIALSOBRElNANCIAMENTOS


Ganho com operações de derivativos


2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS

22.664
Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros

21.212
Variação cambial sobre derivativos


*UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS

3.763


2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
(33.402)


19. Instrumentos Financeiros
! #OMPANHIA MANT½M OPERA¼ÊES COM INSTRUMENTOS lNANCEIROS ! ADMINISTRA¼»O DESSES INSTRUMENTOS ½ EFETUAda 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, etc.). A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Não são efetuadas aplica¼ÊESDECAR¶TERESPECULATIVOEMDERIVATIVOSOUQUAISQUEROUTROSATIVOSDERISCO ASSIMCOMOEMOPERA¼ÊESDElNIDAS
como derivativos exóticos. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e estraT½GIAS DElNIDAS PELA ADMINISTRA¼»O DA #OMPANHIA £ ADOTADA A MANUTEN¼»O DE CONTRATOS DE hedge para proteção
DE  PELO MENOS   DOS PAGAMENTOS DE lNANCIAMENTOS EM MOEDA ESTRANGEIRA  VINCENDOS NOS PRÆXIMOS  MESES  OU DE ACORDO COM CRIT½RIOS ESTABELECIDOS NOS CONTRATOS DE lNANCIAMENTO 4ODAS AS OPERA¼ÊES COM INSTRUMENTOS lNANCEIROS EST»O RECONHECIDAS NAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS DA #OMPANHIA CONFORME O QUADRO A SEGUIR
)NSTRUMENTOSlNANCEIROSPORCATEGORIA
2017
2016
Passivo
Valor
Passivo
lNANCEIRO
justo Emprés- lNANCEIRO
Valor justo Emprés- mensurado através timos e mensurado
através do
timos e ao custo do resul- recebí- ao custo
tado
veis amortizado
resultado recebíveis amortizado
Ativos
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
238.366
- 
!PLICA¼ÊESlNANCEIRASVINCULADASCONTA
reserva

Contas a receber
11.210
- 6.102
Contas a receber com operações de
derivativos

368
Contas a receber - partes relacionadas


Passivos
Financiamentos em moeda estrangeira (a)
- 
- 
Debêntures (a)
- 
- 
Fornecedores e outras contas a pagar
- (173.303)
- 
Fornecedores - partes relacionadas
(812)

Dividendos e juros sobre o capital próprio
- 
Contas a pagar com operações
de derivativos

- 
204.421
 (1.086.840)  6.167 
(a) Valores líquidos dos custos de transação.
Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo: s!PLICA¼ÊESlNANCEIRASEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASVINCULADAS CONTARESERVA 3»ODElNIDASCOMOATIVOSMENSURADOSAOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADO 
sendo o valor justo poderia ser considerado como “semelhante” ao valor contábil, uma vez que o risco de crédito das con-

TRAPARTESINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEPRIMEIRALINHA EN»OPRODUZIRIAMDIFEREN¼ASSIGNIlCATIVASENTREAMBOSsContas a
receber, contas a receber de partes relacionadas, fornecedores e outras contas a pagar - Os valores justos são próximos dos saldos contábeis, dado o curto prazo para liquidação das operações. • Contas a receber e a pagar com derivativos: /SVALORESJUSTOSFORAMCALCULADOSPROJETANDO SEOSmUXOSDECAIXAAT½OVENCIMENTODASOPERA¼ÊESCOMBASEEMTAxas futuras obtidas através de fontes públicas (ex: B3 e Bloomberg), acrescidas dos spreads contratuais e trazidos a valor
presente pela taxa livre de risco (pré-DI). • Financiamentos em moeda estrangeira - Consideram-se os valores contábeis
DESSESlNANCIAMENTOSEQUIVALENTESAOSVALORESJUSTOS PORSETRATAREMDEINSTRUMENTOSlNANCEIROSCOMCARACTERÁSTICAS
EXCLUSIVAS ORIUNDOSDEFONTESDElNANCIAMENTOESPECÁlCAS• Debêntures mensuradas ao custo amortizado - Caso
fosse adotado o critério de reconhecer esses passivos pelos seus valores justos, os saldos apurados seriam os seguintes:
2017
2016
Valor contábil
Valor justo
Valor contábil
Valor justo
Debêntures (a) (b)




A /SVALORESCONT¶BEISEST»OBRUTOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»OB /SVALORESJUSTOSEST»OQUALIlCADOSNONÁVEL CONFORMEDElNI¼»ODETALHADANOITEMh(IERARQUIADEVALORJUSTOv ABAIXO/SVALORESJUSTOSFORAMCALCULADOSPROJETANDO SE
OSmUXOSDECAIXAAT½OVENCIMENTODASOPERA¼ÊESCOMBASEEMTAXASFUTURASOBTIDASATRAV½SDEFONTESPËBLICASEX"
e Bloomberg), acrescidas dos spreads contratuais e trazidos a valor presente pela taxa livre de risco (pré-DI). Hierarquia
de valor justo: !#OMPANHIAPOSSUIOSSALDOSABAIXODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSAVALIADOSPELOVALORJUSTO OSQUAIS
EST»OQUALIlCADOSNONÁVEL
!PLICA¼ÊESlNANCEIRASECONTARESERVA

2017

2016

238.424



Derivativos a receber/(a pagar)
(34.003)

/SDIFERENTESNÁVEISFORAMDElNIDOSASEGUIRs.ÁVELPRE¼OSNEGOCIADOSSEMAJUSTES EMMERCADOSATIVOSPARAATIVOS
e passivos idênticos; • Nível 2: inputs, 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); e
• Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não
observáveis). )NSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOSAs operações com derivativos contratadas têm por objetivo principal
APROTE¼»OCONTRAVARIA¼ÊESCAMBIAISNASCAPTA¼ÊESREALIZADASEmUXOSDEPAGAMENTOEMMOEDAESTRANGEIRA AL½MDE
PROTE¼»OCONTRAmUTUA¼ÊESDA,IBOR e de outros indexadores e taxas de juros, sem caráter especulativo. Dessa forma, são
caracterizados como instrumentos de hedge e estão registrados pelo seu valor justo por meio de resultado. A Companhia,
VISANDOCUMPRIRASEXIG¾NCIASDESEUCONTRATODElNANCIAMENTOCOMO")$ CONFORMEDESCRITONANOTAEXPLICATIVAN
EVISANDOAMITIGA¼»ODOSRISCOSDETAXADEJUROS CONTRATOUOP¼ÊESDECOMPRADA,IBORCOMTETODE AAPARATODO
OmUXODEJUROSDESEUlNANCIAMENTO COMOTAMB½M OPERA¼ÊESDESwapE.$&PARAPROTEGEROSmUXOSDECAIXADOENDIvidamento em moeda estrangeira para os próximos dois anos. A Companhia contratou NDF`s (non deliverable forward)
PARAPROTE¼»OCONTRAAVARIA¼»OCAMBIALDEFUTURASAQUISI¼ÊESDEEQUIPAMENTOS4ODOSOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSDErivativos da Companhia foram negociados em mercado de balcão. Segue abaixo quadro detalhado sobre os instrumentos
derivativos contratados para a Companhia:

#OMPOSI¼»ODOSSALDOSDEINSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOSPARAPROTE¼»O

Contraparte

Data de início dos
contratos

Data de Vencimento

Posição (Valores
de Referência)

/0¢°%3$%#/-02!
Posição ativa
Vários (2)

14/02/2023
(3)
3TRIKE#ALLDE,IBORDE AA
NDF
Posição ativa
Bradesco



USD
Posição passiva
Taxa forward de USD de R$ 3,2217 a R$ 3,6800
Posição ativa
Votorantim
24/02/2017
01/03/2018

USD
Posição passiva
4AXAFORWARDDE53$DE2 A2 
Posição ativa
BTG Pactual
24/02/2017
01/06/2018

USD
Posição passiva
Taxa forward de USD de R$ 3,4100
Posição ativa
Merrill Lynch

03/12/2018

USD
Posição passiva
Taxa forward de USD de R$ 3,3086
Posição ativa
Merrill Lynch
31/07/2017
01/03/2018

EUR
Posição passiva
4AXAFORWARDDE%52DE2 
Posição ativa
Bradesco
30/06/2016
02/01/2018

EUR
Posição passiva
4AXAFORWARDDE%52DE2 A2 
Posição ativa
BTG Pactual
24/02/2017


EUR
Posição passiva
4AXAFORWARDDE%52DE2 
Posição ativa
Bradesco
14/08/2017

USD
Posição passiva
Taxa forwardDE53$DE2 
SWAP
Posição ativa
Merril Lynch
12/02/2016

(4)
USD
Posição passiva
 DO#$)
Posição ativa
Merril Lynch
11/08/2016
14/08/2018
(4)
USD
Posição passiva
 DO#$)
Posição ativa
Bradesco
13/02/2017

(4)
USD
Posição passiva
 DO#$)
4/4!,$!3/0%2!¢°%3%-!"%24/%-
4/4!,$!3/0%2!¢°%3,)15)$!$!3$52!.4%/%8%2#§#)/&).$/%-$%$%:%-"2/$%%
TOTAL DAS OPERAÇÕES

Valores de Referência
(Nocional) (1)
-OEDA
Estrangeira
-OEDA,OCAL
2017
2016 2017
2016

Composição do Conselho de Administração
Luciano José Porto Fernandes - Conselheiro
3½RGIO,UIZ0EREIRADE-ACEDO - Conselheiro
Shinichi Ban - Conselheiro

Valores Brutos Liquidados
Efeito Acumulado
Resultado
-OEDA,OCAL2ECEBIDOS Valores a receber/
Efeito acumulado ganho/ Ganho/(Perda) em resultado
(Pagos)
(recebidos)
(Perda)
abrangente
Valores a pagar/ (pagos)
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016

116.238

 

368

-

-

47

368

-

-

(321)



-

-

17.200

28.836 

 (1.003) 

-

-



-

(1.702)



-

-







 32.121

42.264

 

-

-

423

-

(374)



-

-





2.000



6.616

-

(101)

-

-

-

-

-

(101)

-

-

-

(101)

-

2.000

-

6.616



222

-

-

-

222

-

-

-

-

-

222

-

4.000

10.824 

37.217

 

-

-



-

-



-

-

14.060

(13.240)

10.824

8.102 



1.212 (2.400)

-

-



-

(486)

(2.400)

-

-

3.612





-

686

-

-

-

686

-

-

-

-

-

686

-

- 68.128

-

(124)

-

-

-

-

-

(124)

-

(124)

-

-

-

 70.437

 70.330

22.200 70.130
 68.003
- 
834.032  (34.003)
(34.003)

68.186









2.000

-



21.600
21.200

 

21.600 

(1) Quando o derivativo possui vencimentos intermediários, o valor nocional mencionado é o da tranche vigente. (2) As contrapartes são: Banco Santander (Brasil) S.A., SMBC Capital
-ARKETS,IMITED "ANCO"ILBAO6IZCAYA!RGENTINA3! 7EST,"!'.EW9ORK"RANCH %SPÁRITO3ANTO)NVESTIMENTPLC 3OCIET½'ENERALE0ARIS !SOP¼ÊESDECOMPRAFORAMDIVIDIDASEM
TRANCHES SENDOUMAPARACADAVENCIMENTODEJUROSDECADATRANCHEDOCONTRATODElNANCIAMENTODO")$ COMVENCIMENTOSSEMESTRAISENTREAGOSTODEEFEVEREIRODE
 /SCONTRATOSPOSSUEMVENCIMENTOSINTERMEDI¶RIOSDEFEVEREIRODE AGOSTODEEFEVEREIRODE 2EFERE SEACONTRATOSQUEENGLOBAMV¶RIAS.$&SCOMVENCIMENTOS
e valores nocionais distintos conforme indicado abaixo:
Contraparte
Vencimento
.OCIONALEM53MIL
Taxa forward (R$/US$)
Bradesco
02/01/2018

3,6800
Bradesco
01/03/2018
4.700
3,2217
Bradesco
02/04/2018
2.000
 
Bradesco
02/04/2018
3.000
 
Bradesco
02/07/2018
2.000
 
Bradesco

2.000
3,2771
BTG Pactual
01/06/2018
2.000
3,4100
Merrill Lynch
03/12/2018
2.000
3,3086
Votorantim
02/01/2018
1.310
 
Votorantim
01/03/2018
2.000
 
Votorantim
01/11/2018
2.000
3,3003
Votorantim

4.400
 
Contraparte
Vencimento
.OCIONALEM%52MIL
Taxa forward (R$/EUR)
Bradesco
02/01/2018
1.674
 
Bradesco
02/01/2018
1.000
3,7712
Bradesco
02/01/2018

 
Bradesco


 
BTG Pactual

2.000
 
Merrill Lynch
01/03/2018
4.000
 
2ESULTADOCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOSCOMPROPÆSITODEPROTE¼»O
2017
2016
Riscos cambiais
(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
¹VARIA¼»OCAMBIALSOBREOSCONTRATOSDEEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOSSUJEITOSAESSERISCO/SVALORESCORRESPONDEMAOSEFEITOSNORESULTADODOEXERCÁCIOENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO
EFORAMCALCULADOSCOMBASENOSALDODASEXPOSI¼ÊESCAMBIAISNADATADESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS SENDOQUEASTAXASDEC·MBIOUTILIZADASNOCEN¶RIOPROV¶VELFORAM
ADICIONADASDOSPERCENTUAISDEDETERIORA¼»ODEE PARAOSCEN¶RIOS!E"
Efeito em R$ no resultado
ExposiOperação
Vencimentos até
ção em R$ (1)
Risco
Cenário provável Cenário A 25% Cenário B 50%
Dívida em USD - BID
Fevereiro de 2023
 Aumento da cotação do USD


(EDGE.$&3ERVI¼ODA$ÁVIDA ")$
!GOSTODE
(73.287) Diminuição da cotação do USD
11.873

37!053$X#$)0ONTAATIVA
Fevereiro de 2018
(70.670) Diminuição da cotação do USD
17.667

37!053$X#$)0ONTAATIVA
Agosto de 2018
  Diminuição da cotação do USD
17.863

37!053$X#$)0ONTAATIVA
&EVEREIRODE
(70.130) Diminuição da cotação do USD


Compromissos em USD
Julho de 2018

Aumento da cotação do USD
(20.707)

Hedge NDF de Fluxo de Caixa Futuro
Julho de 2018
  Diminuição da cotação do USD
20.707

Compromissos em Euro
Maio de 2018

Aumento da cotação do Euro




Hedge NDF de Fluxo de Caixa Futuro
Maio de 2018
  Diminuição da cotação do Euro


Efeito de Ganho ou (Perda)
-OEDASEM
Dólar (2)
3,3080
 
 
Euro (2)
 
 
 
 /SVALORESDEEXPOSI¼»ON»OCONTEMPLAMAJUSTESAVALORJUSTOEN»OEST»ODEDUZIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O 2EFERE SE¹TAXADEVENDADASMOEDASEM DIVULGADASPELO
Banco Central do Brasil. Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros: Abaixo estão demonstrados os valores resultantes das variações monetárias e de juros sobre os contratos
DElNANCIAMENTOSEDEB¾NTURESCOMTAXASPÆS lXADAS NOHORIZONTEDEMESES OUSEJA AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTOlNALDECADAOPERA¼»O OQUEOCORRERPRIMEIRO
Leonardo Couto Vianna - Conselheiro
Roberto Vollmer Labarthe - Conselheiro
Arthur Piotto Filho - Conselheiro

Valor Justo
-OEDA,OCAL
2017
2016

441.712

47

Operação
Empréstimo BID
Swap USD x CDI (Ponta passiva)
Swap USD x CDI (Ponta passiva)
Swap USD x CDI (Ponta passiva)
(EDGEOP¼ÊES DETAXADEJUROS
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES%MISS»O 3½RIE
!PLICA¼»OlNANCEIRA)TAË#ORP$) 
!PLICA¼»OlNANCEIRA)TAË3OBERANO 
Efeito líquido
As taxas de juros consideradas foram (1):

-

-

-

-





(7.147)



-

-

-

-

-

-



(806)



(806)

-

-










368
368





(17.067)
(70.063)



16.418
4.326

(23.614)

(21.238)
(44.872)
(40.600)


31.366
(40.268)



(81.336)
(114.732)

Risco
Vencimentos até
Aumento da Libor de 6 meses (4) Fevereiro de 2023
Aumento do CDI
Fevereiro de 2018
Aumento do CDI
&EVEREIRODE
Aumento do CDI
Agosto de 2018
Aumento da Libor de 6 meses (4) Fevereiro de 2023
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Aumento do CDI
-AIODE
Diminuição do CDI
Diminuição do CDI

ExposiEfeito em R$ no resultado
ção em R$ (5) Cenário provável Cenário A 25% Cenário B 50%

(14.824)
(16.263)
(17.702)
100.174
(640)






76.214

(3.223)

112

(12.208)
(14.373)








(4.134)



(4.134)





(802)

(1.086)
12.187
(1.202)


12.187
(1.202)








(1.087)



(1.631)
(1.876)


(1.631)
(1.876)



(14.840)

(1.461)
(1.720)

22.210




7.666


123.872
8.413

12.617

(66.034)
(74.360)

CDI (2)
 
 
 
LIBOR 6 meses (3)
 
 
 
(1) As taxas apresentadas acima serviram como base para o cálculo. As mesmas foram utilizadas nos 12 meses do cálculo: Nos itens (2) a (3) abaixo, estão detalhadas as premissas
PARAOBTEN¼»ODASTAXASDOCEN¶RIOPROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE DIVULGADAPELA"#%4)0 2EFERE SE¹TAXA,IBORDEMESESEM DIVULGADAPELA
)NTERCONTINENTAL%XCHANGE)#%  3ALDO,ÁQUIDOOCONCEITOAPLICADOPARAAPLICA¼»OlNANCEIRA½OMESMOPARAOENDIVIDAMENTOLÁQUIDO OUSEJA SEO#$)SUBIR OENDIVIDAMENTO
PIORAENQUANTONASAPLICA¼ÊES H¶UMAUMENTODARECEITAlNANCEIRA .OSVALORESDEEXPOSI¼»ON»OEST»ODEDUZIDOSOSCUSTOSDETRANSA¼»OETAMB½MN»OEST»OCONSIDERADOSOS
saldos de juros em 31/12/2017 quando estes não interferem nos cálculos dos efeitos posteriores; e (6) Existem contratos de opção (cap) para proteger o aumento da Libor de 6 meses,
CUJOPRE¼ODEEXERCÁCIO½ AA!SOP¼ÊESDECOMPRASOMENTEGERAMEFEITOSSEA,IBORESTIVERACIMADOPRE¼ODEEXERCÁCIO
20. Compromissos vinculados a contratos de concessão
A Companhia assumiu compromissos em seu contrato de concessão que contemplam investimentos (melhorias e manutenções) a serem realizados durante o prazo da concessão. Os
VALORESDEMONSTRADOSABAIXOREmETEMOVALORDOSINVESTIMENTOSESTABELECIDOSNOINÁCIODECADACONTRATODECONCESS»O AJUSTADOPORREEQUILÁBRIOSlRMADOSCOMOS0ODERES#ONCEDENTES
e atualizados anualmente pelos índices de reajuste tarifário da Companhia:
2017
2016
Compromisso de investimento
327.172

Os valores acima não incluem eventuais investimentos contingentes, de nível de serviço e casos em discussão para reequilíbrio.
$EMONSTRA¼»ODOmUXODECAIXA
a.!#OMPANHIACLASSIlCAOSJUROSPAGOSCOMOATIVIDADEDElNANCIAMENTO PORENTENDERQUETALCLASSIlCA¼»OMELHORREPRESENTAOSmUXOSDEOBTEN¼»ODERECURSOS
B2ECONCILIA¼»ODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Empréstimos e
Dividendos a Operações com !PLICA¼ÊESlNANCEIRA 
Financiamento Debêntures
pagar
derivados
conta reserva Capital social
Total
Saldo Inicial



 
6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
Captações (líquidas dos custos de transação)
(223.842)
- (223.842)
Pagamento de principal e juros
137.746

31.401
- 243.744
Resgates/aplicações (conta reserva)


4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
137.746
(223.842)

31.401


Outras variações
Despesas com juros, variação monetária e cambial


842
- 
Resultado das operações com derivativos e valor justo

- 
Outras variações que não afetam caixa


(126.718)

- 
Total das outras variações
(18.387)
(46.486)
(126.718)

- 
Saldo Final



(34.003)
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da, #ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!São Paulo - SP. Opinião: %XAMINAMOSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA NANCEIRASLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO.AELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS AADMINISTRA¼»O½RESPONS¶VELPELAAVALIAConcessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A. (Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resulta- ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
DO DORESULTADOABRANGENTE DASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEDOSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA BEMCOMOASCORRESPONDENTESNOTASEXPLICATIVAS COMPREEN- ELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS AN»OSERQUEAADMINISTRA¼»OPRETENDALIQUIDARA#OMPANHIAOUCESSARSUASOPERA¼ÊES OUN»OTENHANENHUMAALTERNATIVAREALISTAPARA
DENDOASPOLÁTICASCONT¶BEISSIGNIlCATIVASEOUTRASINFORMA¼ÊESELUCIDATIVAS%MNOSSAOPINI»O ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACIMAREFERIDASAPRESENTAMADEQUADAMENTE EMTODOS evitar o encerramento das operações. 2ESPONSABILIDADESDOSAUDITORESPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASNossos objetivos são obter segurança razoável de que as
OSASPECTOSRELEVANTES APOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRADA#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!EMDEDEZEMBRODE ODESEMPENHODESUASOPERA¼ÊESE DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS TOMADASEMCONJUNTO EST»OLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO EEMITIRRELATÆRIODEAUDITORIACONTENDO
OSSEUSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA DEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILBase para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditonormas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos ria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
AUDITORESPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASv3OMOSINDEPENDENTESEMRELA¼»O¹#OMPANHIA DEACORDOCOMOSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTESPREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA EMCONJUNTO POSSAMINmUENCIAR DENTRODEUMAPERSPECTIVARAZO¶VEL ASDECISÊESECONÇMICASDOSUSU¶RIOSTOMADASCOMBASENASREFERIDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS#OMOPARTE
0ROlSSIONALDO#ONTADORENASNORMASPROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE ECUMPRIMOSCOMASDEMAISRESPONSABILIDADES½TICASDEACORDOCOMESSAS DAAUDITORIAREALIZADADEACORDOCOMASNORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIA EXERCEMOSJULGAMENTOPROlSSIONALEMANTEMOSCETICISMOPROlSSIONALAOLONGODAAUDITORIA
NORMAS!CREDITAMOSQUEAEVID¾NCIADEAUDITORIAOBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»OPrincipais assuntos de auditoria: Principais assuntos de audi- !L½MDISSOs )DENTIlCAMOSEAVALIAMOSOSRISCOSDEDISTOR¼»ORELEVANTENASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO PLANEJAMOSEEXECUTAMOS
TORIAS»OAQUELESQUE EMNOSSOJULGAMENTOPROlSSIONAL FORAMOSMAISSIGNIlCATIVOSEMNOSSAAUDITORIADOEXERCÁCIOCORRENTE%SSESASSUNTOSFORAMTRATADOSNOCONTEXTODENOSSA PROCEDIMENTOSDEAUDITORIAEMRESPOSTAATAISRISCOS BEMCOMOOBTEMOSEVID¾NCIADEAUDITORIAAPROPRIADAESUlCIENTEPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»O/RISCODEN»ODETEC¼»ODE
AUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCOMOUMTODOENAFORMA¼»ODENOSSAOPINI»OSOBREESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASE PORTANTO N»OEXPRESSAMOSUMAOPINI»OSEPARADA DISTOR¼»ORELEVANTERESULTANTEDEFRAUDE½MAIORDOQUEOPROVENIENTEDEERRO J¶QUEAFRAUDEPODEENVOLVEROATODEBURLAROSCONTROLESINTERNOS CONLUIO FALSIlCA¼»O OMISS»OOUREsobre esses assuntos. Contingências passivas: #ONFORMENOTASEXPLICATIVASN 1 e 15A#OMPANHIA½PARTEPASSIVAEMPROCESSOSJUDICIAISEADMINISTRATIVOSDENATUREZAlSCAL CÁVEL presentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunse trabalhista, decorrentes do curso normal de suas atividades. Algumas leis e regulamentos no Brasil possuem grau de complexidade elevado, e portanto, a mensuração, reconheci- T·NCIAS MAS N»O COMOOBJETIVODEEXPRESSARMOSOPINI»OSOBREAElC¶CIADOSCONTROLESINTERNOSDA#OMPANHIAs !VALIAMOSAADEQUA¼»ODASPOLÁTICASCONT¶BEISUTILIZADASEA
MENTOEDIVULGA¼»ODAS0ROVISÊESE0ASSIVOS#ONTINGENTES RELATIVOSAOSPROCESSOS REQUERJULGAMENTOPROlSSIONALDA#OMPANHIA$EVIDO¹RELEV·NCIA COMPLEXIDADEEJULGAMENTO
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
ENVOLVIDOSNAAVALIA¼»O MENSURA¼»O DElNI¼»ODOMOMENTOPARAORECONHECIMENTOEDIVULGA¼ÊESRELACIONADAS¹SCONTING¾NCIASPASSIVAS CONSIDERAMOSESSEASSUNTORELEVANTEPARA
a nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: !VALIAMOSASUlCI¾NCIADASPROVISÊESPARACONTING¾NCIASRECONHECIDASEDOSVALORESDASCONTING¾NCIASDIVULGADAS  CONTINUIDADEOPERACIONALE COMBASENASEVID¾NCIASDEAUDITORIAOBTIDAS SEEXISTEINCERTEZARELEVANTEEMRELA¼»OAEVENTOSOUCONDI¼ÊESQUEPOSSAMLEVANTARDËVIDASIGNIlCATIVA
por meio da avaliação dos critérios e premissas utilizados na metodologia de mensuração da Companhia, considerando ainda a avaliação dos seus assessores jurídicos internos e em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
externos, bem como efetuamos o envio de cartas de circularização aos advogados externos e realizamos o cruzamento entre os relatórios de contingências e as respostas das cartas RESPECTIVASDIVULGA¼ÊESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASOUINCLUIRMODIlCA¼»OEMNOSSAOPINI»O SEASDIVULGA¼ÊESFOREMINADEQUADAS.OSSASCONCLUSÊESEST»OFUNDAMENTADASNAS
DECIRCULARIZA¼»O%FETUAMOSACOMPARA¼»OENTREANOSSAAVALIA¼»ODEPROBABILIDADEDE¾XITODASPRINCIPAISTESESlSCAISEADA#OMPANHIA!VALIAMOSTAMB½MSEASDIVULGA¼ÊES evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional.
EFETUADASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORNECEMINFORMA¼ÊESSOBREANATUREZA EXPOSI¼»O VALORESPROVISIONADOSOUDIVULGADOSRELATIVOSASPRINCIPAISCONTING¾NCIASQUEA#OMPA- s !VALIAMOSAAPRESENTA¼»OGERAL AESTRUTURAEOCONTEËDODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INCLUSIVEASDIVULGA¼ÊESESEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREPRESENTAMASCORRESPONnhia está envolvida. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos aceitável a mensuração das provisões e as divulgações corre- dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcanLATASNOCONTEXTODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASRELATIVASAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODETOMADASEMCONJUNTOOutros assuntos: Auditoria dos valores correspon- CEPLANEJADO DA½POCADAAUDITORIAEDASCONSTATA¼ÊESSIGNIlCATIVASDEAUDITORIA INCLUSIVEASEVENTUAISDElCI¾NCIASSIGNIlCATIVASNOSCONTROLESINTERNOSQUEIDENTIlCAMOSDURANTE
dentes: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCOMPARATIVASDA#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!#OMPANHIA PARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODEFORAM nossos trabalhos. Fornecemos também à administração declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e
EXAMINADASPOROUTROSAUDITORESINDEPENDENTES QUEEMITIRAMRELATÆRIOEMDEMAR¼ODECOMOPINI»OSEMMODIlCA¼»OSOBREESSASDEMONSTRA¼ÊESOutras informações que comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguarACOMPANHAMASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEORELATÆRIODOAUDITORA administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da DAS$OSASSUNTOSQUEFORAMOBJETODECOMUNICA¼»OCOMAADMINISTRA¼»O DETERMINAMOSAQUELESQUEFORAMCONSIDERADOSCOMOMAISSIGNIlCATIVOSNAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊES
!DMINISTRA¼»O.OSSAOPINI»OSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASN»OABRANGEO2ELATÆRIODA!DMINISTRA¼»OEN»OEXPRESSAMOSQUALQUERFORMADECONCLUS»ODEAUDITORIASOBREESSE lNANCEIRASDOEXERCÁCIOCORRENTEEQUE DESSAMANEIRA CONSTITUEMOSPRINCIPAISASSUNTOSDEAUDITORIA$ESCREVEMOSESSESASSUNTOSEMNOSSORELATÆRIODEAUDITORIA AMENOSQUELEI
RELATÆRIO%MCONEX»OCOMAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS NOSSARESPONSABILIDADE½ADELERO2ELATÆRIODA!DMINISTRA¼»OE AOFAZ¾ LO CONSIDERARSEESSERELATÆRIOEST¶  ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso
DEFORMARELEVANTE INCONSISTENTECOMASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASOUCOMNOSSOCONHECIMENTOOBTIDONAAUDITORIAOU DEOUTRAFORMA APARENTAESTARDISTORCIDODEFORMARELEVANTE relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2018
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito. 2ESPONSABILIDADESDAADMINISTRA¼»OPELASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!ADMINISTRA¼»O½RESPONS¶VELPELAELABORA¼»OEADEQUADAAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESl- +0-'!UDITORES)NDEPENDENTES
7AGNER"OTTINO
NANCEIRASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL EPELOSCONTROLESINTERNOSQUEELADETERMINOUCOMONECESS¶RIOSPARAPERMITIRAELABORA¼»ODEDEMONSTRA¼ÊESl- #2#30/ 
#ONTADOR#2#30/ 

