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Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo S.A.
CNPJ/MF nº 07.682.638/0001-07
Relatório da Administração
1. Sobre a Companhia: 1.1 Aos Acionistas: Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações 6IA1UATROEOSTATUSDAOPERA¼»ODETODASASLINHASDO-ETRÇEDA#04-!CONTAGEMRECOME¼AQUANDOOTREMPARTE
Financeiras acompanhadas do Relatório dos auditores independentes, elaboradas de acordo com a legislação societária .ASSETEESTA¼ÊESEST»OINSTALADOSOITOMONITORESEMCADAPLATAFORMA!L½MDOCRONÇMETROOSPASSAGEIROSTAMB½M
e expressando os resultados alcançados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Neste exercício, a conseguem saber através dos monitores, em qual carro do trem há mais espaço para viajar. O serviço, inédito em
ViaQuatro continuou enfatizando o aprimoramento do seu modelo de gestão operacional, incorporando novas práticas METRÇSNOMUNDO ½POSSÁVELGRA¼ASAUMSOFTWAREQUEMONITORAOPESODOSCARROSDOTREMEGERAASINFORMA¼ÊESDE
NOSPROCESSOSDEATENDIMENTOENAQUALIlCA¼»ODASPESSOAS OTIMIZANDOSUAATUA¼»ONOMONITORAMENTO GERENCIAMENTO CARREGAMENTOEMTEMPOREALNOSMONITORES/MONITOREXIBEODESENHODOTREMDA6IA1UATROCOMSEUSSEISCARROS0OR
e comunicação com o foco no usuário, objetivando a melhoria contínua da segurança, da orientação, do conforto, da MEIODEUMSISTEMADESINALIZA¼»ODECORES SEMELHANTEASDEUMSINALDETR·NSITO OPASSAGEIROPODER¶IDENTIlCARO
MOBILIDADEEDAmUIDEZDASUALINHADEMETRÇ1.2 Apresentação: !#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO NÁVELDEOCUPA¼»ODOSCARROSVERDEPARABAIXONÁVELDELOTA¼»O AMARELAPARAM½DIOEVERMELHOPARANÁVELMAISALTODE
3! COMSEDEEM3»O0AULO #APITAL TEMCOMOOBJETOEXCLUSIVOAEXPLORA¼»ODOSSERVI¼OSINTEGRANTESDACONCESS»O LOTA¼»O0ARAORIENTAROPASSAGEIROALOCALIZAROCARROMAISVAZIO ASPORTASDEPLATAFORMAESTAR»OIDENTIlCADASPORCORES
PATROCINADAPARAOPERA¼»ODOSSERVI¼OSDETRANSPORTEDEPASSAGEIROSDA,INHA !MARELADO-ETRÇDE3»O0AULO DA ENËMEROS!FERRAMENTAIN½DITAFOIINTEIRAMENTEDESENVOLVIDAPELOSCOLABORADORESDA6IA1UATRO
estação Luz até Taboão da Serra. 1.3 Destaques do Ano de 2016: Destaques Financeiros: Foi comunicado ao mercado 2. Estratégia e Gestão: 2.1 Governança Corporativa: A ViaQuatro possui uma estrutura de governança corporativa que
em geral que o os acionistas da Companhia, em Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 2016, e o Conselho de inclui o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. A composição da alta gestão busca valorizar o equilíbrio e
Administração da Companhia, aprovaram duas emissões de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie AIGUALDADEDEOPORTUNIDADESDURANTEOSPROCESSOSDETOMADADEDECIS»O0ORISSO TODOSOSACIONISTASCONTROLADORES
SUBORDINADA COMGARANTIAADICIONALlDEJUSSÆRIA%MABRILDEFOIREALIZADAA%MISS»OCOMVALORDE2--E têm participação efetiva no Conselho de Administração, aprovando medidas de forma coletiva. 2.2 Gestão de pessoas:
EMOUTUBROA%MISS»OCOMVALORDE2--!EMISS»ODAS$EB¾NTURESFOIOBJETODEDISTRIBUI¼»OPËBLICACOMESFOR¼OS A ViaQuatro acredita na capacidade criativa, realizadora e transformadora do ser humano, o que motiva a realização
RESTRITOSDEDISTRIBUI¼»O NOSTERMOSDA)NSTRU¼»O#6- SOBREGIMEDEGARANTIAlRMEDECOLOCA¼»OPARAATOTALIDADE DEUMTRABALHOEMEQUIPE LEVANDOAORGANIZA¼»OASUPERARDESAlOSELIMITES&UNDAMENTADANESTACREN¼A AEMPRESA
das Debêntures. Os recursos líquidos captados por meio das emissões serão destinados à realização, de investimentos desenvolveu uma política de gestão de pessoas com foco na excelência da seleção, retenção e desenvolvimento das
relacionados à implantação da Fase II. Dividendos: %MFORAMPAGOSAOS!CIONISTAS2--EM$IVIDENDOSE PESSOAS  OFERECENDO SUBSÁDIOS PARA PROMOVER O CRESCIMENTO DE SEUS PROlSSIONAIS  DE MANEIRA SÆLIDA E RESPONS¶VEL
*#0Destaques Operacionais: %MDEOUTUBRODEA6IA1UATROOBTEVEARECERTIlCA¼»ODA)3/3ISTEMA !6IA1UATROINVESTIU2MILNOANODENACAPACITA¼»ODOSSEUSCOLABORADORES$ESENVOLVEUO#ENTRODE
de Gestão de Qualidade e Manutenção), em cumprimento ao item 3.20 do anexo VIII do CONTRATO DE CONCESSÃO. Trem Treinamento “Saber +”  )DEALIZADO PARA DISSEMINAR AOS MAIS DE  COLABORADORES DA 6IA1UATRO O CONHECIMENTO
415n%MDESETEMBRODE COME¼OUACIRCULAROTREMDA,INHA !MARELADEMETRÇDE3»O0AULO!NOVA ADQUIRIDOPELACONCESSION¶RIANESSESQUASEANOSDECONCESS»ODA,INHA !MARELADEMETRÇ#OMFOCOEMGARANTIR
COMPOSI¼»O DENËMERO%SSENOVOEQUIPAMENTOINTEGRAOLOTEDENOVOSTRENSADQUIRIDOSPELACONCESSION¶RIA a disseminação e a perenidade dos conhecimentos críticos dos processos relacionados à operação e à manutenção da
6IA1UATRO QUEDEVESERTOTALMENTERECEBIDONOINÁCIODOM¾SDEFEVEREIRODE%STESNOVOSTRENSCIRCULAR»OEM LINHA DOSTRENSEDETODOSOSITENST½CNICOSQUECOMPÊEMAATIVIDADEMETROVI¶RIA!PROPOSTA½GARANTIRCOMOCONTEËDO
rodízio com a atual frota. A compra faz parte dos investimentos da concessionária, previstos no contrato de concessão ACAD¾MICOAPERPETUA¼»ODOSMAISALTOSNÁVEISDEQUALIDADENAPRESTA¼»ODOSERVI¼OPËBLICODETRANSPORTESOBRETRILHOS
ASSINADOCOMO'OVERNODO%STADODE3»O0AULO#ADATREMTEMCAPACIDADEPARATRANSPORTARPASSAGEIROS4ODOS n 0ARCERIA 0ËBLICO  0RIVADA #OM APOIO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DEDICADA COM CAPACITADORES  INSTRUTORES E
são fabricados na Coreia do Sul pelo consórcio Siemens/ Hyundai Rotem. Tanto os 14 que estão em operação desde 2010 DESIGNERSGR¶lCOSPARAAESTRUTURA¼»ODAGRADECURRICULAREELABORA¼»ODEMATERIALDEAPOIO OSaber + tem mapeado
COMO OS  NOVOS POSSUEM A TECNOLOGIA DRIVERLESS  OU SEJA  TOTALMENTE AUTOM¶TICA !S CARACTERÁSTICAS TAMB½M S»O UMAOFERTADECURSOSPARACAPACITA¼»OSENDOQUE EMTR¾SMESESDEATUA¼»OJ¶FORAMPREPARADOSCURSOS!L½M
ID¾NTICASPASSAGEMLIVREENTRECARROS SISTEMADEARCONDICIONADO C·MERASDEMONITORAMENTO BAIXONÁVELDERUÁDOE da capacitação técnica, o Saber + aplicará cursos comportamentais, como Inteligência Emocional e Administração de
monitores de TV. Energia - Mercado Livre – No início de 2016, a ViaQuatro prospectou o mercado de energia visando a CONmITOSE!TENDIMENTOAO#LIENTE#OMPROGRAMA¼»ODIN·MICA OCONTEËDO½ADAPTADOPARAATIVIDADETEÆRICA INTERATIVA
possível migração do mercado cativo para o mercado livre. Com o apoio de um empresa de consultoria especializada, EPR¶TICA/ENSINO½MINISTRADOEMSALASDETREINAMENTO LABORATÆRIOPARAAULASDEMEC·NICA EL½TRICAEELETRÇNICA/
recebemos propostas de fornecimento de grandes comercializadores. Ainda com o apoio da consultoria, foi comprovada CONTEËDOTEÆRICOTAMB½M½INTENSIlCADOCOMAPOIODEUMABIBLIOTECA QUEPOSSUIUMACERVOBIBLIOGR¶lCOPARAAPRIMORAR
AVANTAGEMECONÇMICADESTAMIGRA¼»O COMUMAPERSPECTIVADEECONOMIADEMILHÊESDEREAISAT½DEZEMBRODE o conhecimento. Um principal diferencial e suporte para a capacitação prática dos colaboradores é o simulador de trens,
 &ORAM FECHADOS CONTRATOS COM AS EMPRESAS %$0 E #0&,  EM MAR¼O DE  SER¶ MIGRADA A ALIMENTA¼»O DA primeiro do mundo desenvolvido para uma linha driverless. O equipamento faz parte do investimento permanente da
3UBESTA¼»O0RIM¶RIA6ITAL"RASIL RESPONS¶VELPORPOUCOMAISDAMETADEDONOSSOCONSUMOEEMAGOSTODESER»O concessionária em inovação e tecnologia para a melhoria constante da prestação de serviço com qualidade e atendimento
migrados os 3 demais pontos. Implantação de monitores nas plataformas – Em 2016 os clientes da Linha 4-Amarela DEEXCEL¾NCIAAOSPASSAGEIROSDOSISTEMAMETROVI¶RIO/SIMULADOR½INOVADORPORREPRODUZIRCOMlDELIDADEOSCOMANDOS
passaram a saber exatamente quando embarcar no próximo trem. A ViaQuatro, colocou em funcionamento uma nova do trem e o ambiente da Linha 4-Amarela, que permite aos colaboradores simularem operações manuais em caso de
ferramenta tecnológica que passou a informar nos monitores das plataformas quantos segundos faltam para o próximo EVENTUAISANORMALIDADESNOSISTEMAAUTOM¶TICO/SIMULADORSOLUCIONAODESAlODETREINARAEQUIPESIMULTANEAMENTE
TREMCHEGAR¹SESTA¼ÊESINTERMEDI¶RIAS0INHEIROS &ARIA,IMA &RADIQUE#OUTINHO 0AULISTAE2EPËBLICA .OCASODAS com a operação. Como o trem apresenta índice reduzido de falhas na operação, as situações de operação manual são
ESTA¼ÊESTERMINAIS "UTANT»E,UZ OSISTEMAINFORMAOTEMPODEPARTIDADOSTRENS!6IA1UATRO½PIONEIRA EAT½HOJE  RARAS OQUEDIlCULTAVAOAPERFEI¼OAMENTODOAPRENDIZADONAPR¶TICA0ORISSO AGRANDEUTILIDADEDOSIMULADOR QUE
A ËNICA OPERADORA NO "RASIL A LAN¼AR ESSE SERVI¼O ! PREVIS»O DO HOR¶RIO DE CHEGADA SOMENTE ½ POSSÁVEL GRA¼AS AO apoiará a capacitação em ambiente idêntico ao real, mas sem interferir na operação ou nos horários programados para
MODERNOSISTEMADESINALIZA¼»OAUTOM¶TICA#"4# UTILIZADOPELA6IA1UATRO%MALGUMASLINHASDEMETRÇDOMUNDO manutenção. Pesquisa de Satisfaçãon!QUALIDADEDOSERVI¼OPRESTADOPELA6IA1UATROFOICOMPROVADAPELA0ESQUISADE
com sistemas automáticos semelhantes ao da Linha 4-Amarela esse tipo de serviço também foi adotado. A contagem 3ATISFA¼»O REALIZADAEMOUTUBRODE/LEVANTAMENTOAPONTOU NO)35n§NDICEDE3ATISFA¼»ODO5SU¶RIO!L½M
REGRESSIVA½BASEADANOINTERVALOREALENTREOSTRENSNA,INHA !MARELA QUENOSHOR¶RIOSDEPICO½DE MINUTOS do bom atendimento dos colaboradores, a pesquisa ressaltou que as inovações tecnológicas impactaram positivamente
/CRONÇMETROZERAQUANDOOTREMENTRANAPLATAFORMAEOMONITORPASSAAEXIBIROSVÁDEOSEDUCATIVOSPRODUZIDOSPELA a percepção de melhorias, especialmente nas estações de integração.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 (Em milhares de Reais)
Nota
Ativo
Circulante
Caixas e equivalentes de caixa
Contas a receber
Contas a receber - partes relacionadas
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Contas a receber - operações com derivativos
Adiantamento a fornecedores
Estoques
Outros créditos
Total do ativo circulante

6




2016

2015


6.102


3.222
1.030





16.200







460.302

22.080
1.408
83


Não circulante
Realizavel a longo prazo
Contas a receber - operações com derivativos
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros créditos



368

82


Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

10
11





Nota
Passivo
Circulante
Financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Fornecedores - partes relacionadas
Impostos e contribuições a recolher
Obrigações sociais e trabalhistas
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Receita diferida
Contas a pagar - operações com derivativos
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Financiamentos
Impostos diferidos
0ROVIS»OPARARISCOSCÁVEIS TRABALHISTASEPREVIDENCI¶RIOS
Contas a pagar - operações com derivativos
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante

 Patrimônio líquido
 Capital social
 Reservas de lucro
Ajuste avaliação patrimonial
4OTALDOPATRIMÇNIOLÁQUIDO

12
13
14




2016




4.082
18.416

4.388


12
8b






24.401



16a


122.833



2015

3. Desempenho Econômico-Financeiro: 2ECEITASEMMILHARESDE2EAIS
2016
2015
Receita tarifária


Receita de contrato de construção


Receita acessórias
32.426

Receita da contraprestação pecuniária


Receita de remuneração dos ativos - concessão


Outras receitas

184
/REAJUSTEDASTARIFAS½FEITOPELAVARIA¼»ODO)'0 - EDO)0# EMFEVEREIRODECADAANO%MO
REAJUSTEFOIDE 
4. Riscos de Mercado: !EXPOSI¼»ODA6IA1UATROATAXASDEJUROSmUTUANTES EST¶PRINCIPALMENTERELACIONADAAVARIA¼ÊES
DE 2ISCO DE TAXA DE JUROS s #$)  RELATIVO A OPERA¼ÊES DE Hedge LOCAIS EM REAIS s Libor RELATIVO A lNANCIAMENTOS
EM DÆLAR s ! TAXA DE JUROS NAS APLICA¼ÊES QUE REALIZAMOS ½ O #$) 2ISCO DE TAXA DE C·MBIO s $ÆLAR  RELATIVO AOS
INVESTIMENTOSDA&ASE))EDOSALDOREMANESCENTEDA&ASE)s$ÆLAR RELATIVOAO&INANCIAMENTOCOM"ANCO)NTERAMERICANO
DE$ESENVOLVIMENTOs%URO RELATIVOAOSINVESTIMENTOSDA&ASE))EDOSALDOREMANESCENTEDA&ASE) PORRETEN¼ÊESDE
hEVENTOSDEPAGAMENTOSnMILESTONESv0ARAMINIMIZAROSRISCOSCAMBIAIS A6IA1UATROREALIZAACONTRATA¼»ODEhedge
PARAAPROTE¼»ODESEUENDIVIDAMENTOEMMOEDAESTRANGEIRA RELATIVOAOlNANCIAMENTO COBRINDOOSPRÆXIMOSDOISANOS
do serviço da dívida e os investimentos da Fase II.
5. Política Ambiental: /COMPROMISSOCOMASUSTENTABILIDADEEST¶BASEADONOTRIP½ECONÇMICO AMBIENTALESOCIAL/
objetivo da ViaQuatro é desenvolver o negócio preservando o meio ambiente e a qualidade de vida da população de São
0AULO%MATENDIMENTO¹SLEGISLA¼ÊESVIGENTESAPLIC¶VEIS A6IA1UATROELABOROUOh0LANODE'ERENCIAMENTODE2ESÁDUOS
Sólidos” que estabelece os procedimentos para controle e monitoramento dos resíduos gerados nas atividades, com o
objetivo de assegurar que os resíduos são gerenciados de forma apropriada e segura, desde a geração até a destinação
lNAL !S A¼ÊES DE %DUCA¼»O !MBIENTAL E DE 3USTENTABILIDADE  PROMOVIDAS PELA 6IA1UATRO  VISAM GARANTIR MAIOR
conscientização dos colaboradores com as questões ambientais decorrentes das atividades de operação, principalmente
COMRELA¼»O¹NECESSIDADEDERACIONALIZA¼»ODOCONSUMODERECURSOSNATURAIS%M APARTIRDANECESSIDADEEM
obter um consumo consciente de energia elétrica, foi criado o Comitê de Sustentabilidade Energética da ViaQuatro com
AMISS»ODEMAPEARA¼ÊESDEREDU¼»ODECONSUMODEENERGIA BALIZADASNASUSTENTABILIDADEECOMEFEITOSBEN½lCOSAO
meio ambiente, sem impacto na qualidade do serviço prestado. O projeto “Uso racional e sustentável de energia elétrica
DASESTA¼ÊESETËNELDA,INHA !MARELAvGARANTIUREDU¼»OSIGNIlCATIVADECERCADE MILH»ODEK7HNOPERÁODODE
JUNHOADEZEMBRODE$OPONTODEVISTASUSTENT¶VEL ORESULTADOTROUXEBENEFÁCIOSAOMEIOAMBIENTEAODEIXARDE
EMITIR TONELADASDE#/ÜNAATMOSFERA EQUIVALENTE¹PRESERVA¼»ODE¶RVORES%MCONTINUIDADEAOPROJETOA
6IA1UATROREDUZIUEMAQUANTIDADEDE MIL+7H OUSEJA TONELADASDE#/ÜNAATMOSFERA PRESERVANDO
OEQUIVALENTEAEXEMPLARESARBÆREOS2EDU¼»ODOCONSUMODEENERGIADE EMCOMPARA¼»OAOANODE 
sem perda de qualidade do serviço prestado.
6. Agradecimentos: !6IA1UATROAGRADECEATODOSOSNOSSOSUSU¶RIOS AOSACIONISTASPELOAPOIOECONlAN¼ADEPOSITADOS
NA EQUIPE DE DIRE¼»O DA EMPRESA  AO 'OVERNO DO %STADO DE 3»O 0AULO  AOS FORNECEDORES  INSTITUI¼ÊES lNANCEIRAS 
seguradoras pela parceria desenvolvida. Agradecemos também aos nossos colaboradores pela dedicação e trabalho,
FUNDAMENTAISPARAASUPERA¼»ODOSDESAlOS
#ONSIDERA¼ÊESlNAIS!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASAQUIAPRESENTADASEST»ODEACORDOCOMOSCRIT½RIOSDALEGISLA¼»O
SOCIET¶RIABRASILEIRA APARTIRDEINFORMA¼ÊESlNANCEIRASAUDITADAS!SINFORMA¼ÊESN»OlNANCEIRASASSIMCOMOOUTRAS
INFORMA¼ÊES OPERACIONAIS  N»O FORAM OBJETOS DE AUDITORIA POR PARTE DOS AUDITORES INDEPENDENTES 3»O 0AULO   DE
FEVEREIRODE
A Administração.
$EMONSTRA¼»ODORESULTADOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE
(Em milhares de Reais, exceto quando informado de outra forma)


- Receita operacional líquida
 Custos dos serviços prestados
 Custo com pessoal

 Custo de construção
 Depreciação e amortização
 Energia elétrica
- Serviços
 Materias consumidos de estoque

Materiais, equipamentos e veículos
Seguro da infraestrutura
 Outros

18 Lucro bruto
6.444 Despesas operacionais
 Despesas gerais e administrativas
Despesas com pessoal
Serviços

Depreciação e amortização

Materiais, equipamentos e veículos
123.828
)045

Outros

Nota


2016


2015






10 e 11 













 
280.240 

10 e 11

















 200.136
 






 
0,0483

Outros resultados Operacionais
2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
2ESULTADOlNANCEIRO
18
$EMONSTRA¼»ODASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Em milhares de Reais)
Lucro operacional e antes do imposto de renda e da contribuição social
Capital social
Reserva de lucros
Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos
8a
Retenção
Lucros
Outros resultados
Lucro líquido do exercício
Subscrito A integralizar
Legal
Total
Nota
de Lucros acumulados
abrangentes
Saldos em 1º de janeiro de 2015




 246.381 Lucro líquido por ação - básico e diluído (em reais - R$)
Lucro líquido do exercício

 !SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Ajustes de avaliação patrimonial


$EMONSTRA¼»ODORESULTADOABRANGENTEPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE
$ESTINA¼ÊES
(Em milhares de Reais)
Reserva legal
361

Nota
2016
2015
Juros sobre capital próprio


- 
Lucro
líquido
do
exercício



- 
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSEMDEOUTUBRODE




123.828  Outros resultados abrangentes
Saldos em 31 de dezembro de 2015
Lucro líquido do exercício

-  )TENSQUESER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEPARAA
demonstração do resultado
Ajustes de avaliação patrimonial
16g
 
Hedge accounting



$ESTINA¼ÊES
Ativação de hedgeDEmUXODECAIXA


Reserva legal
16b
8.668



Imposto
de
renda
e
contribuição
social
diferidos
Reserva de retenção de lucros
16c




Distribuições de dividendos adicionais em 20 de abril de 2016
16d

- 



-  Total do resultado abrangente do exercício
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSEMDEOUTUBRODE
16d


14.106

  !SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Saldos em 31 de dezembro de 2016
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
$EMONSTRA¼»ODOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE
(Em milhares de Reais)
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2016
2015
1. Contexto operacional: a) Constituição e objeto: !#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!h#OMPA MELHORIASNAINFRAESTRUTURA CONTABILIZARECEITASECUSTOSRELATIVOSAESTESSERVI¼OSDEACORDOCOMO#0#n#ONTRATOS
NHIAv COMSEDEEM3»O0AULO #APITAL TEMCOMOOBJETOEXCLUSIVOAEXPLORA¼»ODOSSERVI¼OSINTEGRANTESDACONCESS»O de construção. O estágio de conclusão é avaliado pela referência do levantamento dos trabalhos realizados. No recebi- Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro
líquido
do
exercício


PATROCINADAPARAOPERA¼»ODOSSERVI¼OSDETRANSPORTEDEPASSAGEIROSDA,INHA !MARELADO-ETRÇDE3»O0AULO DA mento da contraprestação, caso os marcos contratuais sejam atendidos, mas os critérios para reconhecimento de recei!JUSTESPOR
ESTA¼»O,UZAT½4ABO»ODA3ERRA COMUMAEXTENS»ODE KMNA&ASE) TOTALIZANDO KMNA&ASE)) COMPREENDENDO ta ainda não, tais valores serão reconhecidos como receita diferida. Uma receita não é reconhecida se há incerteza sigImposto de renda e contribuição social diferidos


TODASASATIVIDADESNECESS¶RIASOUCONVENIENTESAESTElM INCLUINDO MASN»OSELIMITANDO¹AQUISI¼»ODEBENSESER NIlCATIVANASUAREALIZA¼»Od) )NSTRUMENTOSlNANCEIROSs!TIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS!#OMPANHIARECONHECE
Depreciação e amortização


VI¼OS MONTAGENS MANUTEN¼»OEOPERA¼»OPARCIALDOSSERVI¼OSPORMEIODEÇNIBUS/PRAZODEVIG¾NCIADOCONTRATO½DE INICIALMENTEOSEMPR½STIMOSERECEBÁVEISNADATAEMQUEFORAMORIGINADOS4ODOSOSOUTROSATIVOSlNANCEIROSINCLUINDO
"AIXADOATIVOIMOBILIZADOEINTANGÁVEL

28
ANOS CONTADOS¹PARTIRDADATADEASSINATURA PODENDOSERPRORROGADAAT½OM¶XIMODEANOS ASSEGURANDOO os ativos designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na
0ROVIS»OPARACR½DITOSDELIQUIDA¼»ODUVIDOSA

28
prazo de exploração da operação de 30 anos, contados à partir do início da operação da Fase I. A Concessionária poderá qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um
6ARIA¼»OCAMBIALSOBRElNANCIAMENTOSE DERIVATIVOS


explorar receitas alternativas, complementares, acessórias, receita de contraprestação pecuniária e a receita tarifária. O ATIVOlNANCEIROQUANDOOSDIREITOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAM OUQUANDOA#OMPANHIATRANSFEREOS
Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros


CONTRATODECONCESS»OFOIASSINADOCOMO0ODER#ONCEDENTEEMDENOVEMBRODE OCORRENDOOADITAMENTOEM DIREITOSAORECEBIMENTODOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVOlNANCEIROEMUMATRANSA¼»O NAQUALESSENCIAL
*UROSSOBRElNANCIAMENTOSEDEB¾NTURES


DENOVEMBRODE OADITAMENTOEMDEMAIODE OADITAMENTOEMDEJUNHODE OADITA MENTEOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANSFERIDOSs!TIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSREGISTRA
0ROVIS»OPARARISCOSTRABALHISTASEPREVIDENCI¶RIOS


MENTOEMDEMAR¼ODEEOADITAMENTOEMDEMAR¼ODE/PLANOORIGINALDEOPERA¼ÊESFOIDIVIDIDOEM DOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO5MATIVOOUPASSIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOPELOVALORJUSTOPORMEIODORE
!JUSTEAVALORPRESENTEATIVOlNANCEIRO


TR¾SFASESsFase I - /PERA¼»ODA,INHA !MARELACOMFROTADETRENS ATENDENDOSEISESTA¼ÊES"UTANT» 0INHEIROS  SULTADO CASO SEJA CLASSIlCADO COMO MANTIDO PARA NEGOCIA¼»O OU TENHA SIDO DESIGNADO COMO TAL NO MOMENTO DO
Resultado de operação com derivativos


&ARIA,IMA 0AULISTA 2EPËBLICAE,UZ EOP¶TIODEMANUTEN¼»ODE6ILA3ÇNIA!&ASE)DEVER¶TERUMPERÁODOOPERACIONAL reconhecimento inicial. Os custos da transação, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado quando


Capitalização de custos de empréstimos
mínimo de quatro anos antes do início da operação da Fase II. O início das operações ocorreu conforme previsto no Termo INCORRIDOS!TIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSREGISTRADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOS»OMEDIDOSPELOVALORJUSTO 

242.460
!DITIVO-ODIlCATIVON EMDEJUNHODEsFase II /PERA¼»ODA,INHA !MARELACOMFROTAADICIONALDE MUDAN¼ASNESTES»ORECONHECIDASNORESULTADODOEXERCÁCIOs%MPR½STIMOSERECEBÁVEIS%MPR½STIMOSERECEBÁVEISS»O
Variação nos ativos e passivos
TRENSETODASASSUASESTA¼ÊESPREVISTAS SENDO6ILA3ÇNIA -ORUMBI "UTANT» 0INHEIROS &ARIA,IMA &RADIQUE#OUTINHO  ATIVOSlNANCEIROSCOMPAGAMENTOSlXOSOUCALCUL¶VEISQUEN»OS»OCOTADOSNOMERCADOATIVO4AISATIVOSS»ORECONHE
Redução (aumento) dos ativos
/SCAR&REIRE 0AULISTA (IGIENÆPOLIS 2EPËBLICAE,UZAT½OTRIMESTREDE%MDENOVEMBRODEFOIINAUGU cidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial,
Contas a receber


RADAAESTA¼»O&RADIQUE#OUTINHODANDOINÁCIOA/PERA¼»ODA&ASE))/PERCURSODAESTA¼»O6ILA3ÇNIAAT½4ABO»ODA os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de
Contas a receber - partes relacionadas

31
3ERRASER¶OPERADOPORMEIODEÇNIBUSsFase III - Operação sobre trilhos do trecho compreendido entre as estações Vila QUALQUERPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELs0ASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS!#OMPANHIARECONHECEINICIAL
2ECEBIMENTODEATIVOlNANCEIRO


3ÇNIAE4ABO»ODA3ERRA CUJASCONDI¼ÊESDEOPERA¼»OSER»ODElNIDASDURANTEAEXECU¼»ODOCONTRATODECONCESS»Os MENTETÁTULOSDEDÁVIDAEMITIDOSNADATAEMQUES»OORIGINADOS4ODOSOSOUTROSPASSIVOSlNANCEIROSINCLUINDOAQUELES
!TIVOlNANCEIRO

MOU -EMORANDODE%NTENDIMENTO  .ODIADEMAR¼ODE A#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!  passivos designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na
Tributos a recuperar


a Siemens Ltda. e a Hyundai Rotem Company, assinaram um memorando de entendimento mediante o qual as partes QUALSETORNAUMAPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTO!#OMPANHIABAIXAUMPASSIVOlNANCEIROQUANDO
Despesas antecipadas


ADITARAMDETERMINADASCL¶USULASDO#ONTRATODE&ORNECIMENTODATADODODIADEAGOSTODEDEFORMAACONTEMPLAR tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou liquidadas. A Companhia utiliza a data de liquidação como
Adiantamento a fornecedores

OSUBFASEAMENTODA&ASE)EMFASESDISTINTAS CONFORMESEGUEA 3UBFASEnESTA¼ÊES&ARIA,IMAE0AULISTAB  CRIT½RIODECONTABILIZA¼»Os)NSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS3»ORECONHECIDOSINICIALMENTEPELOVALORJUSTO/S
Estoques


3UBFASE ESTA¼ÊES&ARIA,IMA 0AULISTA "UTANT»E0INHEIROSEC 3UBFASE ESTA¼ÊES&ARIA,IMA 0AULISTA "U custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento inicial, os deriDepósitos judiciais
1.326

TANT» 0INHEIROS 2EPËBLICAE,UZ#OMOCONSEQU¾NCIADOSTRABALHOSADICIONAISASEREMEXECUTADOS TALMEMORANDODE vativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são registradas no resultado do exercício, exceto
Outros créditos
246

ENTENDIMENTOPREVIUUMACR½SCIMONOVALORGLOBALDO#ONTRATODE&ORNECIMENTODEAPROXIMADAMENTE53MILHÊES A quando da aplicação do hedgeDEmUXODECAIXAs#ONTABILIDADEDEhedge (hedge accounting): A Companhia designa
2016
2015
SEREMPAGOSCONFORMECUMPRIMENTODASOBRIGA¼ÊESCONTRATUAISs5º Aditamento ao contrato de concessão – assinado certos instrumentos de hedge relacionados a risco com moeda estrangeira e juros, como hedge de valor justo ou hedge
(Redução) aumento dos passivos
EMDEMAR¼ODE OREFERIDOATOMENCIONAASEVENTUAISDATASPARADISPONIBILIZA¼»O PELO0ODER#ONCEDENTEDA DEmUXODECAIXA.OINÁCIODARELA¼»ODEhedge, a Companhia documenta a relação entre o instrumento de hedge e o item
Fornecedores
124.482

INFRAESTRUTURA PARAINÁCIODAOPERA¼»OCOMERCIALCOMASESTA¼ÊESEFROTADETRENS PASSAASERDEMAR¼ODE objeto de hedge com seus objetivos na gestão de riscos e sua estratégia para assumir variadas operações de hedge.
Fornecedores - partes relacionadas
81
3
2018, estabelecendo ainda que a concessionária poderá por sua conta e risco antecipar parcialmente a entrada das es- Adicionalmente, no início do hedge e de maneira continuada, a Companhia documenta se o instrumento de hedge usado
Obrigações sociais e trabalhistas

2.424
TA¼ÊESREFERENTESA&ASE))sMOU-EMORANDODE%NTENDIMENTO  .ODIADEJULHO A#ONCESSION¶RIADA,INHA em uma relação de hedge½ALTAMENTEEFETIVONACOMPENSA¼»ODASMUDAN¼ASDEVALORJUSTOOUmUXODECAIXADOITEM
Impostos e contribuições a recolher


DO-ETRÇDE3»O0AULO3! A3IEMENS,TDAEA(YUNDAI2OTEM#OMPANY ASSINARAMUMMEMORANDODEENTENDIMENTO objeto de hedge, atribuível ao risco sujeito a hedge!NOTAEXPLICATIVANTRAZMAISDETALHESSOBREOVALORJUSTODOS
0AGAMENTOSDEIMPOSTODERENDAE CONTRIBUI¼»OSOCIAL

mediante o qual as partes aditaram determinadas cláusulas do Contrato de Fabricação e Fornecimento datado do dia 13 INSTRUMENTOSDERIVATIVOSUTILIZADOSPARAlNSDEhedge. Hedge de valor justohedge de exposição às alterações no valor
Liquidação de riscos trabalhistas e previdenciários


DEAGOSTODEDEFORMAAMITIGAROSIMPACTOSADVERSOSDOATRASODAENTREGADA)NFRAESTRUTURADA&ASE))SOBRES JUSTODEATIVOOUPASSIVORECONHECIDOOUDECOMPROMISSOlRMEN»ORECONHECIDO OUDEPARTEIDENTIlCADADETALATIVO 
Receitas diferidas

PONSABILIDADE0ODER#ONCEDENTE$ESSAFORMA APÆSUMAINTENSAAN¶LISEAMELHORALTERNATIVAPASSOUASERASUSPENS»O PASSIVOOUCOMPROMISSOlRME QUESEJAATRIBUÁVELAUMRISCOPARTICULAREPOSSAAFETARORESULTADO-UDAN¼ASNOVALOR


Outras contas a pagar
PARCIALEADESMOBILIZA¼»OPROVISÆRIADERECURSOSEEQUIPES!SUSPENS»OPARCIALETEMPOR¶RIASEINICIAEMDEJANEIRO JUSTODOSDERIVATIVOSDESIGNADOSEQUALIlCADOSCOMOhedge de valor justo são registradas no resultado juntamente com


DEPORUMPERÁODODEMESES SENDOPOSSÁVELSUAPRORROGA¼»OAT½JULHODE2ESSALTAMOSQUEO#ONTRATO quaisquer mudanças no valor justo dos itens objetos de hedge atribuíveis ao risco protegido. A contabilização do hedge Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
de Fabricação e Fornecimento com seus termos e condições permanecerá inalterado e em pleno vigor obedecendo apenas é descontinuada prospectivamente quando a Companhia cancela a relação de hedge, o instrumento de hedge vence ou é Fluxo de caixa das atividades de investimentos


a essas ressalvas. b) Outras informações relevantes: (i) Processo nº 0107038-05.2006.8.26.0053 (antigo nº VENDIDO RESCINDIDOOUEXECUTADO OUQUANDON»OSEQUALIlCAMAISCOMOCONTABILIZA¼»ODEhedge. O ajuste ao valor Liquidação de operação com derivativos


053.06.107038-4 – 11ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo):4RATA SEDE!¼»O0OPULAR DISTRIBUÁDAEMDEMAR¼O justo do item objeto de hedge, oriundo do risco de hedge, é registrado no resultado a partir dessa data. HedgeDEmUXODE Aquisição de ativo imobilizado


DEEPROPOSTAPORV¶RIOSAUTORESPESSOASFÁSICAS EMFACEDA&AZENDA%STADUALDE3»O0AULO DA#OMPANHIADO caixahedgeDEEXPOSI¼»O¹VARIABILIDADENOSmUXOSDECAIXAQUEI SEJAATRIBUÁVELAUMRISCOPARTICULARASSOCIADOAUM Adição de ativo intangível

Adiantamento para adição de intangível
-ETROPOLITANODE3»O0AULO -ETRÇEOUTROS VISANDO¹ANULA¼»ODEATOSEPROCEDIMENTOSDA#ONCORR¾NCIA)NTERNACIONAL ATIVOOUPASSIVORECONHECIDOTALCOMOTODOSOUALGUNSDOSFUTUROSPAGAMENTOSDEJUROSSOBREUMADÁVIDADETAXAVARI


N RELATIVA¹#ONCESS»O0ATROCINADAPARA%XPLORA¼»ODA/PERA¼»ODOS3ERVI¼OSDE4RANSPORTESDEPASSAGEIROS ¶VEL OUAUMATRANSA¼»OPREVISTAALTAMENTEPROV¶VELEQUEII POSSAAFETARORESULTADO!PARTEEFETIVADASMUDAN¼AS Caixa líquido usado nas atividades de investimento
DA,INHAn!MARELADO-ETRÇDE3»O0AULO%MDEMAR¼ODEO4RIBUNALDE*USTI¼ADE3»O0AULOMANTEVEO NOVALORJUSTODOSDERIVATIVOSQUEFORDESIGNADAEQUALIlCADACOMOhedgeDEmUXODECAIXA½RECONHECIDAEMOUTROSRE &LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Liquidação da operação com derivativos


DEFERIMENTODOPEDIDODO-INIST½RIO0ËBLICODEINCLUS»ODASPESSOASFÁSICASSIGNAT¶RIASDO#ONTRATODE#ONCESS»ONO sultados abrangentes e acumulada na rubrica “Reserva de hedgeDEmUXODECAIXAv/SGANHOSOUASPERDASRELACIONA
polo passivo da ação. Contra essa decisão foram interpostos recursos aos Tribunais Superiores, que aguardam juízo de dos à parte inefetiva são reconhecidos imediatamente no resultado. Os valores anteriormente reconhecidos em outros Financiamentos
Captações
233.861
ADMISSIBILIDADE%MDEAGOSTODEFOIPUBLICADAADECIS»OQUENEGOUAADMISSIBILIDADEDORECURSOESPECIAL%M RESULTADOSABRANGENTESEACUMULADOSNOPATRIMÇNIOS»ORECLASSIlCADOSPARAORESULTADONOPERÁODOEMQUEOITEMOBJE
0AGAMENTOSDEPRINCIPAL


DESETEMBRODE A#OMPANHIAINTERPÇSAGRAVOEMRECURSOESPECIAL%MDENOVEMBRODEFOIPUBLICADO to de hedge é reconhecido no resultado, na mesma rubrica da demonstração do resultado em que tal item é reconhecido.
0AGAMENTOSDEJUROS


despacho abrindo prazo para contraminuta ao agravo em recurso especial. (ii) Processo nº 0117119-13.2006.8.26.0053 A contabilização de hedge é descontinuada quando a Companhia cancela a relação de hedge, o instrumento de hedge


Dividendos pagos a acionistas controladores
(antigo nº 053.06.117119-0 – 9ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo):4RATA SEDE!¼»O0OPULAR DISTRIBUÁDAEM VENCEOU½VENDIDO RESCINDIDOOUEXECUTADO OUN»OSEQUALIlCAMAISCOMOCONTABILIZA¼»ODEhedge. Quaisquer ganhos


DEJUNHODEEPROPOSTAPORV¶RIOSAUTORESPESSOASFÁSICAS EMFACEDA&AZENDA%STADUALDE3»O0AULO DA#OMPA OUPERDASRECONHECIDOSEMOUTROSRESULTADOSABRANGENTESEACUMULADOSNOPATRIMÇNIONAQUELADATAPERMANECEMNO #AIXALÁQUIDOUSADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTO


NHIADO-ETROPOLITANODE3»O0AULO -ETRÇEOUTROS VISANDO¹ANULA¼»ODETODOSOSATOSEPROCEDIMENTOSRELACIONADOS PATRIMÇNIOES»ORECONHECIDOSQUANDOATRANSA¼»OPREVISTAFORRECONHECIDANORESULTADO1UANDON»OSEESPERAMAISQUE Aumento/redução do caixa e equivalentes de caixa
COM A #ONCORR¾NCIA )NTERNACIONAL N   RELATIVA ¹ #ONCESS»O 0ATROCINADA PARA %XPLORA¼»O DA /PERA¼»O DOS ATRANSA¼»OPREVISTAOCORRA OSGANHOSOUASPERDASACUMULADOSEDIFERIDOSNOPATRIMÇNIOS»ORECONHECIDOSIMEDIATA Demonstração do aumento/redução do caixa e equivalentes de caixa

123.130
3ERVI¼OSDE4RANSPORTESDEPASSAGEIROSDA,INHAn!MARELADO-ETRÇDE3»O0AULO%MDEOUTUBRODEFOIPRO MENTE NO RESULTADO s #APITAL SOCIAL Ações ordinárias !¼ÊES ORDIN¶RIAS S»O CLASSIlCADAS COMO PATRIMÇNIO LÁQUIDO No início do exercício


.OlNALDOEXERCÁCIO
FERIDADECIS»ODETERMINANDOACONEX»OCOMA!¼»O0OPULARN  EMCURSONA6ARADA&AZENDA0Ë #USTOSADICIONAISDIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹EMISS»ODEA¼ÊESS»ORECONHECIDOSCOMODEDU¼»ODOPATRIMÇNIOLÁQUIDO LÁ


BLICADE3»O0AULO%MRAZ»ODAREFERIDACONEX»O OANDAMENTODESTAA¼»OSEGUEODAREFERIDA!¼»O0OPULARITEMhIv quido de quaisquer efeitos tributários. Ações preferenciais !SA¼ÊESPREFERENCIAISS»OCLASSIlCADASCOMOPATRIMÇNIOLÁ
acima). 2. Principais práticas contábeis: As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas consis- quido caso sejam não resgatáveis, ou somente resgatável à escolha da Companhia. Ações preferenciais não dão direito !SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
TENTEMENTENOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOSNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Moeda estrangeira: s4RANSA¼ÊESCOMMOE a voto, e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. e) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e
DAESTRANGEIRA!TIVOSEPASSIVOSMONET¶RIOSEMMOEDAESTRANGEIRAS»OCONVERTIDOSPARAAMOEDAFUNCIONALPELATAXADE EQUIVALENTESDECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXAEINVESTIMENTOSlNANCEIROSCOMVENCIMENTOORIGINALDETR¾SMESESOU TALIZADOS1UANDOPARTESDEUMITEMDOIMOBILIZADOT¾MDIFERENTESVIDASËTEIS ELASS»OREGISTRADASCOMOITENSINDIVIDU
C·MBIODADATADOFECHAMENTO/SGANHOSEASPERDASDEVARIA¼ÊESNASTAXASDEC·MBIOSOBREOSATIVOSEOSPASSIVOS MENOSAPARTIRDADATADACONTRATA¼»O OSQUAISS»OSUJEITOSAUMRISCOINSIGNIlCANTEDEALTERA¼»ODEVALORf) Custo de AISCOMPONENTESPRINCIPAIS DEIMOBILIZADO/UTROSGASTOSS»OCAPITALIZADOSAPENASQUANDOH¶UMAUMENTONOSBENE
monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contrata- transação na emissão de títulos de dívida: Os custos incorridos na captação de recursos junto a terceiros são apropria- FÁCIOSECONÇMICOSDOITEMDOIMOBILIZADOAQUEELESEREFERE CASOCONTR¶RIO ½RECONHECIDONORESULTADOCOMODESPESA
DOSEMMOEDAESTRANGEIRAS»OCONVERTIDOSCOMBASENASTAXASDEC·MBIODASDATASDASTRANSA¼ÊESOUNASDATASDE DOSAORESULTADOEMFUN¼»ODAmU¾NCIADOPRAZO COMBASENOM½TODODOCUSTOAMORTIZADO QUECONSIDERAA4AXA)NTERNA Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado apurados pela comparação entre os recursos advindos de
avaliação ao valor justo, quando este é utilizado, e passam a compor os valores dos registros contábeis em reais destas DE2ETORNO4)2 DAOPERA¼»OPARAAAPROPRIA¼»ODOSENCARGOSlNANCEIROSDURANTEAVIG¾NCIADAOPERA¼»O!TAXAINTERNA alienação com o valor contábil do mesmo, são reconhecidos no resultado como outras receitas/despesas operacionais. O
transações, não se sujeitando a variações cambiais posteriores. Os ganhos e as perdas, decorrentes de variações de in- DERETORNOCONSIDERATODOSOSmUXOSDECAIXA DESDEOVALORLÁQUIDORECEBIDOPELACONCRETIZA¼»ODATRANSA¼»OAT½TODOSOS custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido como tal, caso seja provável que sejam incorporados
VESTIMENTOSNOEXTERIOR S»ORECONHECIDOSDIRETAMENTENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO NACONTADEAJUSTESACUMULADOSDECONVER pagamentos efetuados ou a efetuar para a liquidação dessa transação. g) Ativo imobilizado: s2ECONHECIMENTOEMEN BENEFÁCIOSECONÇMICOSAELEEQUEOSEUCUSTOPOSSASERMEDIDODEFORMACONl¶VEL/VALORCONT¶BILDOCOMPONENTEQUE
são, e reconhecidos na demonstração de resultado quando esses investimentos forem alienados total ou parcialmente. SURA¼»O/ATIVOIMOBILIZADO½MENSURADOAOCUSTOHISTÆRICODEAQUISI¼»OOUCONSTRU¼»ODEBENS DEDUZIDODASDEPRECIA tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção são reconhecidos no resultado quando incorridos.
b) Apuração do resultado: Os resultados das operações são apurados em conformidade com o regime contábil de com- ções acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando necessário. Os custos dos s $EPRECIA¼»O!DEPRECIA¼»O½COMPUTADAPELOM½TODOLINEAR ¹STAXASCONSIDERADASCOMPATÁVEISCOMAVIDAËTILECO
petência do exercício. c) Receitas de Serviços: A receita operacional é reconhecida quando da utilização do passageiro ativos imobilizados são compostos pelos gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição/construção dos ativos, in- NÇMICAEOUOPRAZODECONCESS»O DOSDOISOMENOR!SPRINCIPAISTAXASDEDEPRECIA¼»OEST»ODEMONSTRADASNASNOTAS
NASESTA¼ÊESDA,INHA!MARELADO%STADODE3»O0AULO!SRECEITASACESSÆRIASS»ORECONHECIDASQUANDODAPRESTA¼»O cluindo custos dos materiais, de mão de obra direta e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição EXPLICATIVASN/SM½TODOSDEDEPRECIA¼»O ASVIDASËTEISEOSVALORESRESIDUAISS»OREVISTOSACADAENCERRAMENTODE
A
DOSSERVI¼OS2ECEITASDECONSTRU¼»O3EGUNDOA)#0#2 QUANDOACONCESSION¶RIAPRESTASERVI¼OSDECONSTRU¼»OOU NECESS¶RIOSPARAQUEESSESPOSSAMOPERAR!L½MDISSO PARAOSATIVOSQUALIlC¶VEIS OSCUSTOSDEEMPR½STIMOSS»OCAPI exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudanças de estimativas contábeis. h) Ativos intangíveis:
continua
Total do ativo
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS



 Total do passivo e patrimônio líquido
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continuação
#OMPANHIAPOSSUIOSSEGUINTESATIVOSINTANGÁVEISs$IREITODEUSOECUSTODEDESENVOLVIMENTODESISTEMASINFORMATIZADOS3»ODEMONSTRADOSAOCUSTODEAQUISI¼»O DEDUZIDOSDAAMORTIZA¼»O CALCULADADEACORDOCOMOTEMPOESPERADODE
GERA¼»ODEBENEFÁCIOECONÇMICOESTIMADA0ARAMAIORESDETALHESVIDENOTAEXPLICATIVANs$IREITODEEXPLORA¼»ODE
infraestrutura conforme descrito no item “q”. i) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): s!TIVOSlNANCEIROS5MATIVOlNANCEIRON»OMENSURADOPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½AVALIADOACADADATADEAPRESENTA¼»O
para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu
valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do
ATIVO EQUEAQUELEEVENTODEPERDATEVEUMEFEITONEGATIVONOSmUXOSDECAIXAFUTUROSPROJETADOSQUEPODEMSERESTIMADOSDEUMAMANEIRACONl¶VEL5MAREDU¼»ODOVALORRECUPER¶VELCOMRELA¼»OAUMATIVOlNANCEIROMEDIDOPELOCUSTO
AMORTIZADO½CALCULADACOMOADIFEREN¼AENTREOVALORCONT¶BILEOVALORPRESENTEDOSmUXOSDECAIXAFUTUROESTIMADOS 
DESCONTADOS¹TAXADEJUROSEFETIVAORIGINALDOATIVO!SPERDASESUASREVERSÊESS»ORECONHECIDASNORESULTADOEREmETIDASEMUMACONTADEPROVIS»OCONTRARECEBÁVEISs!TIVOSN»OlNANCEIROS/SVALORESCONT¶BEISDOSATIVOSN»OlNANCEIROS
são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável e, caso seja constatado que o ativo está impaired, um novo valor do ativo é determinado. A Companhia determina o valor em uso do ativo
TENDOCOMOREFER¾NCIAOVALORPRESENTEDASPROJE¼ÊESDOSmUXOSDECAIXAESPERADOS COMBASENOSOR¼AMENTOSAPROVADOS
PELA!DMINISTRA¼»O NADATADAAVALIA¼»OAT½ADATAlNALDOPRAZODECONCESS»O CONSIDERANDOTAXASDEDESCONTOSQUE
REmITAMOSRISCOSESPECÁlCOSRELACIONADOSACADAUNIDADEGERADORADECAIXA$URANTEAPROJE¼»O ASPREMISSASCHAVES
consideradas estão relacionadas à estimativa de usuários dos projetos de infraestrutura detidos, aos índices que reajusTAMASTARIFAS AOCRESCIMENTODO0RODUTO)NTERNO"RUTO0)" E¹RESPECTIVAELASTICIDADEAO0)"DECADANEGÆCIO CUSTOS
OPERACIONAIS INmA¼»O INVESTIMENTODECAPITALETAXASDEDESCONTOS5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VEL½RECOnhecida no resultado caso o valor contábil de um ativo exceda seu valor recuperável estimado. Uma perda por redução ao
valor recuperável relacionada a ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha
aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável, somente na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o
valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. j) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação
LEGALOUN»OFORMALIZADACONSTITUÁDACOMORESULTADODEUMEVENTOPASSADO QUEPOSSASERESTIMADADEMANEIRACONl¶VEL E½PROV¶VELQUEUMRECURSOECONÇMICOSEJAREQUERIDOPARASALDARAOBRIGA¼»O!SPROVISÊESS»OAPURADASATRAV½S
DODESCONTODOSmUXOSDECAIXAFUTUROSESPERADOSAUMATAXAANTESDEIMPOSTOSQUEREmETEASAVALIA¼ÊESATUAISDE
MERCADOQUANTOAOVALORDODINHEIRONOTEMPOERISCOSESPECÁlCOSPARAOPASSIVO/SCUSTOSlNANCEIROSINCORRIDOSS»O
registrados no resultado. K 2ECEITASEDESPESASlNANCEIRAS2ECEITASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROS
PROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS MUDAN¼ASNOVALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROS OSQUAISS»OREGISTRADOSATRAV½S
DORESULTADODOEXERCÁCIOEVARIA¼ÊESMONET¶RIASOUCAMBIAISPOSITIVASSOBREPASSIVOSlNANCEIROS!SDESPESASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROS VARIA¼ÊESMONET¶RIASECAMBIAISSOBREPASSIVOSlNANCEIROS RECOMPOSI¼»ODOS
AJUSTESAVALORPRESENTESOBREPROVIS»OEMUDAN¼ASNOVALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOVALORJUSTOATRAvés do resultado. Custos de empréstimos que não sejam diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de
ATIVOSQUALIlC¶VEISS»ORECONHECIDOSNORESULTADODOEXERCÁCIOCOMBASENOM½TODODATAXAEFETIVADEJUROSl) Capitalização dos custos dos empréstimos: Os custos de empréstimos são capitalizados durante a fase de construção. m) Benefícios a empregados: s0LANOSDECONTRIBUI¼»ODElNIDA5MPLANODECONTRIBUI¼»ODElNIDA½UMPLANODEBENEFÁCIOS
PÆS EMPREGOSOBOQUALUMAENTIDADEPAGACONTRIBUI¼ÊESlXASPARAUMAENTIDADESEPARADAFUNDODEPREVID¾NCIA E
não terá nenhuma obrigação de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de
CONTRIBUI¼»ODElNIDAS»ORECONHECIDASCOMODESPESASDEBENEFÁCIOSAEMPREGADOSNORESULTADONOSPERÁODOSDURANTEOS
quais serviços são prestados pelos empregados. Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo
MEDIANTEACONDI¼»ODEQUEHAJAORESSARCIMENTODECAIXAOUAREDU¼»OEMFUTUROSPAGAMENTOSs"ENEFÁCIOSDECURTO
PRAZOAEMPREGADOS/BRIGA¼ÊESDEBENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGADOSS»OMENSURADASEMUMABASEN»ODESCONtada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. n) Imposto de renda e contribuição
social: O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas
DE ACRESCIDASDOADICIONALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL PARAIMPOSTODERENDA
ESOBREOLUCROTRIBUT¶VELPARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDERANDOACOMPENSA¼»ODEPREJUÁZOS
lSCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL/IMPOSTOCORRENTEEOIMPOSTODIFERIDOS»O
RECONHECIDOSNORESULTADOAMENOSQUEESTEJAMRELACIONADOSAITENSRECONHECIDOSDIRETAMENTENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO/
imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, às taxas viGENTESNADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEQUALQUERAJUSTEAOSIMPOSTOSAPAGARCOMRELA¼»OAOS
exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis
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
QUANTO¹ADEQUA¼»ODAPROVIS»OEXISTENTETAISALTERA¼ÊESIMPACTAR»OADESPESACOMIMPOSTODERENDANOANOEMQUE
FOREMREALIZADAS/SATIVOSEPASSIVOSlSCAISDIFERIDOSS»OCOMPENSADOSCASOHAJAUMDIREITOLEGALDECOMPENSARPASSIVOSEATIVOSlSCAISCORRENTES RELACIONADOSAIMPOSTOSDERENDALAN¼ADOSPELAMESMAAUTORIDADETRIBUT¶RIASOBREA
mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por
PERDASlSCAIS CR½DITOSlSCAISEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASDEDUTÁVEISQUANDO½PROV¶VELQUELUCROSFUTUROSSUJEITOS¹TRIBUTA¼»OESTEJAMDISPONÁVEISECONTRAOSQUAISSER»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. o) Resultado por ação: O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado líquido atribuível aos controladores da
Companhia e a média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício. A Companhia não possui instrumentos que poderiam potencialmente diluir o resultado básico por ação. p) Contratos de concessão de serviços – Direito de exploração de infraestrutura - ICPC 01 (R1): !INFRAESTRUTURA DENTRODOALCANCEDA)NTERPRETA¼»O4½CNICA)#0#
01- Contratos de Concessão, não é registrada como ativo imobilizado do concessionário porque o contrato de concessão
PREV¾APENASACESS»ODEPOSSEDESSESBENSPARAAPRESTA¼»ODESERVI¼OSPËBLICOS SENDOELESREVERTIDOSAO0ODER
Concedente após o encerramento do respectivo contrato. O concessionário tem acesso para construir e/ou operar a infraESTRUTURAPARAAPRESTA¼»ODOSSERVI¼OSPËBLICOSEMNOMEDOCONCEDENTE NASCONDI¼ÊESPREVISTASNOCONTRATO.OSTERmos dos contratos de concessão dentro do alcance desta Interpretação, o concessionário atua como prestador de serviço,
CONSTRUINDOOUMELHORANDOAINFRAESTRUTURASERVI¼OSDECONSTRU¼»OOUMELHORIA USADAPARAPRESTARUMSERVI¼OPËBLICO 
OPERAREMANTERESSAINFRAESTRUTURASERVI¼OSDEOPERA¼»O DURANTEDETERMINADOPRAZO3EOCONCESSION¶RIOPRESTASERVIços de construção ou melhoria, a remuneração recebida ou a receber pelo concessionário é registrada pelo valor justo.
%SSAREMUNERA¼»OPODECORRESPONDERADIREITOSOBREUMATIVOINTANGÁVEL UMATIVOlNANCEIROOUAMBOS/CONCESSION¶RIO
RECONHECEUMATIVOINTANGÁVEL¹MEDIDAQUERECEBEODIREITOAUTORIZA¼»O DECOBRAROSUSU¶RIOSPELAPRESTA¼»ODOS
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
ACORDOCOMACURVADEBENEFÁCIOECONÇMICOESPERADOAOLONGODOPRAZODECONCESS»OMETROVI¶RIA TENDOSIDOADOTADAA
curva estimada de passageiros como base para a amortização. q) Novos pronunciamentos e interpretações: Os pronunciamentos e as interpretações contábeis abaixo, emitidos até 31 de dezembro de 2016 pelo International Accounting
Standards Boardn)!3" N»OFORAMAPLICADOSANTECIPADAMENTEPELA#OMPANHIA NASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAO
EXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODE/SMESMOSSER»OIMPLEMENTADOS¹MEDIDAQUESUAAPLICA¼»OSETORNE
obrigatória. A Companhia ainda não estimou a extensão dos possíveis impactos destes novos pronunciamentos e interPRETA¼ÊESEMSUASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Pronunciamento
Descrição
Vigência
%M O)!3"PUBLICOUEMSUACOMPLETUDEA)&23 AQUALSUBSTITUI
EMGRANDEPARTEO)!3!)&23ESTABELECEREQUERIMENTOSPARARECONHECIMENTOEMENSURA¼»ODEATIVOSlNANCEIROS PASSIVOSlNANCEIROSE
)&23 )NSTRUMENTOS
A
ALGUNSCONTRATOSDECOMPRAEVENDADEITENSN»O lNANCEIROS AL½MDE
lNANCEIROS
metodologia de redução ao valor recuperável e contabilidade de hedge,
dentre outros.
!)&23SUBSTITUIO)!3 O)!3 O)&2)# O)&2)# O)&2)#
)&23 2ECEITADECONTRA- 18 e o SIC-31 e estabelece uma regra abrangente a ser utilizada pelas
tos com clientes
entidades para reconhecimento de receitas de contratos com clientes.

A

!)&23SUBSTITUIO)!3 O)&2)# O3)# EO3)# EDISPÊE
sobre os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgação de arrendamentos e estabelece, na visão do arrendatário,
BASICAMENTE UMËNICOMODELOCONT¶BIL ONDEOARRENDAT¶RIODEVEREconhecer o ativo e o passivo de todos os arrendamentos com prazos
maiores de 12 meses a menos que o bem seja considerado de baixo
valor. O arrendatário é requerido a registrar o direito de uso do ativo
representando o direito de uso do bem e o passivo representando a
obrigação de fazer os pagamentos do arrendamento. Quanto ao arRENDADOR OSREQUERIMENTOSDO)!3FORAMTRAZIDOSPARAA)&23 
PODENDOOARRENDADORCLASSIlCARECONTABILIZAROSARRENDAMENTOSCOMO
lNANCEIROSOUOPERACIONAIS

B

IFRS 16 - Arrendamentos

A !PLICA¼»OEMEXERCÁCIOSANUAISINICIADOSEMOUAPÆSDEJANEIRODEEB !PLICA¼»OEMEXERCÁCIOSANUAIS
INICIADOSEMOUAPÆSDEJANEIRODEr) Novos Pronunciamentos Contábeis Aplicáveis para o Período Findo em
31 de dezembro de 2016: #ICLO!NUALDE-ELHORIAS  !NUALMENTEO)!3"FAZPEQUENASALTERA¼ÊESEMUMA
S½RIEDEPRONUNCIAMENTOS COMOBJETIVODEESCLARECERASNORMASATUAIS.ESSECICLOFORAMREVISADASA)&23 !TIVOS
.»O#IRCULANTES-ANTIDOSPARA6ENDAE/PERA¼ÊES$ESCONTINUADAS A)&23 )NSTRUMENTOS&INANCEIROS$IVULGA¼ÊES 
A)!3 "ENEFÁCIOSAOS%MPREGADOSEA)!3 2ELATÆRIO&INANCEIRO)NTERMEDI¶RIO!LTERA¼»ODA)&23 .EGÆCIOS
EM#ONJUNTO!ALTERA¼»OESTABELECECRIT½RIOSDECONTABILIZA¼»OPARAAQUISI¼»ODEOPERA¼ÊESEMCONJUNTOCUJAATIVIDADE
constitui um negócio, conforme metodologia estabelecida na IFRS 3 – Combinações de Negócios. Alteração da IAS 16 )MOBILIZADOE)!3 !TIVOS)NTANGÁVEIS!ALTERA¼»OESCLARECEOPRINCÁPIOBASEPARADEPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»OCOMO
SENDOOPADR»OESPERADODECONSUMODOSBENEFÁCIOSECONÇMICOSFUTUROSDOATIVO!LTERA¼»ODA)!3 !PRESENTA¼»ODAS
$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRAS!SALTERA¼ÊEST¾MOOBJETIVODEINCENTIVARASEMPRESASAIDENTIlCARQUAISINFORMA¼ÊESS»O
SUlCIENTEMENTERELEVANTESPARASEREMDIVULGADASNASDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEIS4AMB½M½ESCLARECIDOQUEAMATERIALIDADESEAPLICAAOCONJUNTOCOMPLETODEDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INCLUINDOSUASNOTASEXPLICATIVASEQUE½APLIC¶VEL
a todo e qualquer requerimento de divulgação das normas IFRS. Alterações na IAS 28, IFRS 10 e IFRS 12 Aplicando a
%XCE¼»O¹#ONSOLIDA¼»OODOCUMENTOCONT½MORIENTA¼ÊESDEAPLICA¼»ODOCONCEITODE%NTIDADESPARA)NVESTIMENTO.»O
FORAMIDENTIlCADOSIMPACTOSRELEVANTESDESSASALTERA¼ÊESNAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASDA#OMPANHIA
!PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDeclaração de conformidade (com relação às normas do CPC):
!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 AS
QUAISABRANGEMA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊESEOS0RONUNCIAMENTOS AS/RIENTA¼ÊESE)NTERPRETA¼ÊESEMITIDOSPELO
#OMIT¾DE0RONUNCIAMENTOS#ONT¶BEISn#0#EAPROVADOSPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADEn#&#%MDE
FEVEREIRODEFOIAPROVADAPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAAEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASBase de
mensuração: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASCOMBASENOCUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOSSEGUINTES
ITENSMATERIAISRECONHECIDOSNOSBALAN¼OSPATRIMONIAISs)NSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOSMENSURADOSPELOVALOR
JUSTOATRAV½SDORESULTADOs)NSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADOMoeda funcional e moeda de apresentação: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»OAPRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONAL
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: A preparação das demonstrações
lNANCEIRAS PREPARADASDEACORDOCOMASNORMASDO#0# EXIGEQUEA!DMINISTRA¼»OFA¼AJULGAMENTOS ESTIMATIVASE
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 adotaDASEOUINCERTEZASSOBREASPREMISSASEESTIMATIVASRELEVANTES EST»OINCLUÁDASNASSEGUINTESNOTASEXPLICATIVASNota:
2q #LASSIlCA¼»ODEOBRASDEMELHORIASINCORPORADASAOATIVOINTANGÁVELn)#0#2
 0ROVIS»OPARACR½DITODELIQUIDA¼»ODUVIDOSA
8b Impostos diferidos
10 Depreciação do ativo imobilizado
11 Amortização dos ativos intangíveis
 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
 )NSTRUMENTOSlNANCEIROS
4. Determinação dos valores justos: Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do
VALORJUSTO TANTOPARAOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»OlNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURADOS
para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informações
ADICIONAISSOBREASPREMISSASUTILIZADASNAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELE
ATIVO OU PASSIVO s )NVESTIMENTOS EM TÁTULOS lNANCEIROS / VALOR JUSTO DE ATIVOS lNANCEIROS MENSURADOS PELO VALOR
justo por meio do resultado é apurado por referência aos seus preços de fechamento na data de apresentação das
DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS s 0ASSIVOS lNANCEIROS N»O DERIVATIVOS / VALOR JUSTO DETERMINADO PARA lNS DE REGISTRO
CONT¶BIL E DIVULGA¼»O ½ CALCULADO BASEANDO SE NO VALOR PRESENTE DOS mUXOS DE CAIXA FUTUROS PROJETADOS !S TAXAS
UTILIZADASNOSC¶LCULOSFORAMOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"-&"OVESPAE"LOOMBERG s$ERIVATIVOS!SOPERA¼ÊESCOM
INSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS RESUMEM SEACONTRATOSDEswapsDEMOEDA DETAXADEJUROS .$&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/SVALORESJUSTOSDOSCONTRATOSDEDERIVATIVOSS»OCALCULADOSPROJETANDO SEAOmUXO
DECAIXAFUTUROSDASOPERA¼ÊES TOMANDOCOMOBASECOTA¼ÊESDEMERCADOFUTURASOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"-&E
"LOOMBERG ADICIONADASDOSRESPECTIVOSCUPONS PARAADATADEVENCIMENTODECADAUMADASOPERA¼ÊES ETRAZIDOSA
valor presente por uma taxa livre de riscos na data de mensuração.Opções de compra de Libor com teto (cap): O valor
JUSTODASOP¼ÊESDECOMPRA½CALCULADOUTILIZANDO SEOMODELODE"LACK3CHOLESPARAPRECIlCA¼»ODEOP¼ÊESCAMBIAIS

'ERENCIAMENTODERISCOSlNANCEIROS6IS»OGERALA Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos
DO USO DE INSTRUMENTOS lNANCEIROS A  2ISCO DE CR½DITO B  2ISCO DE TAXAS DE JUROS E INmA¼»O C  2ISCO DE TAXA DE
C·MBIOED 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZ!SEGUIREST»OAPRESENTADASASINFORMA¼ÊES
sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramencionados e os objetivos, políticas e processos para a
mensuração e gerenciamento de risco e capital. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Risco de crédito: Decorrem da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes
DE INADIMPL¾NCIA DE SUAS CONTRAPARTES OU DE INSTITUI¼ÊES lNANCEIRAS DEPOSIT¶RIAS DE RECURSOS OU DE INVESTIMENTOS
lNANCEIROS 0ARA MITIGAR ESSES RISCOS  ADOTA SE COMO PR¶TICA A AN¶LISE DAS SITUA¼ÊES lNANCEIRA E PATRIMONIAL DAS
CONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»ODELIMITESDECR½DITOEACOMPANHAMENTOPERMANENTEDASPOSI¼ÊESEMABERTO 
EXCETOPARACONTASARECEBERDEMEIOSELETRÇNICOSEJUNTOAO0ODER#ONCEDENTE.OQUETANGE¹SINSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS 
SOMENTE S»O REALIZADAS OPERA¼ÊES COM INSTITUI¼ÊES lNANCEIRAS DE BAIXO RISCO AVALIADAS POR AG¾NCIAS DE rating. b)
2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»ODecorre da possibilidade de sofrer redução nos ganhos ou perdas decorrentes de
OSCILA¼ÊESDETAXASDEJUROSINCIDENTESSOBRESEUSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIAEST¶EXPOSTAATAXAS
DEJUROSmUTUANTES PRINCIPALMENTERELACIONADAS¹SVARIA¼ÊESDA,ONDON)NTERBANK/FFERED2ATE,IBOR !STAXASDE
JUROS NAS APLICA¼ÊES lNANCEIRAS S»O EM SUA MAIORIA VINCULADAS ¹ VARIA¼»O DO #$) $ETALHAMENTOS A ESSE RESPEITO
PODEMSEROBTIDOSNASNOTASEXPLICATIVASN  E!STARIFASDEMETRÇS»OATUALIZADASPELAM½DIAPONDERADA 
SENDODO)'0 -§NDICE'ERALDE0RE¼OSDO-ERCADO EDO)0#§NDICEDE0RE¼OSAO#ONSUMIDOR c) Risco
de taxas de câmbio: $ECORREDAPOSSIBILIDADEDEOSCILA¼ÊESDASTAXASDEC·MBIODASMOEDASESTRANGEIRASUTILIZADAS
PARAAAQUISI¼»ODEEQUIPAMENTOSEINSUMOSNOEXTERIOR BEMCOMOPARAALIQUIDA¼»ODEPASSIVOSlNANCEIROS#OMA
lNALIDADEDESEPROTEGERDOSVALORESAPAGAREARECEBEREMMOEDASESTRANGEIRAS A#OMPANHIAAVALIAPERMANENTEMENTE
a contratação de operações de hedge para mitigar esses riscos. d) 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO 
e liquidez: $ECORREDAESCOLHAENTRECAPITALPRÆPRIOAPORTESDECAPITALERETEN¼»ODELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUE
A#OMPANHIAFAZPARAlNANCIARSUASOPERA¼ÊES0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADO
do capital, são monitorados permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o
cumprimento de índices (covenants)PREVISTOEMCONTRATOSDEEMPR½STIMOS lNANCIAMENTOSEDEB¾NTURES)NFORMA¼ÊES
SOBREOSVENCIMENTOSDOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNASRESPECTIVASNOTASEXPLICATIVAS/
QUADROSEGUINTEAPRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO CORRESPONDENTESAOPERÁODO
REMANESCENTENOBALAN¼OPATRIMONIALAT½ADATACONTRATUALDEVENCIMENTO
Acima de 4
Menos de 1 ano Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 3 anos Entre 3 e 4 anos
anos
&INANCIAMENTOSA




32.208
$EB¾NTURESA

A 6ALORESBRUTOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O%MDEDEZEMBRODE A#OMPANHIAPOSSUICAPITALCIRCULANTELÁQUIDO
NEGATIVODE2 SUBSTANCIALMENTECOMPOSTOPORlNANCIAMENTOEDEB¾NTURESAPAGAR CONFORMEMENCIONADONA
NOTAEXPLICATIVANE!L½MDAGERA¼»ODECAIXADECORRENTEDASATIVIDADESDA#OMPANHIA EST¶PERMANENTEMENTE
reestruturando suas dívidas.
6. Caixa e equivalentes de caixa:
2016
2015
Caixa e bancos
3.003

!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


Fundos de investimentos


!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASFORAMREMUNERADAS¹TAXADE DO#$) EQUIVALENTEA AOANO AOANO 
EMM½DIAEMDEDEZEMBRODE 
7. Contas a receber
2016
2015
Circulante
0UBLICIDADEEOUTROS
6.308


#ONTRAPRESTA¼»OPECUNI¶RIAA 
6.308

0ROVIS»OPARACR½DITODELIQUIDA¼»ODUVIDOSAB


6.102
16.200
Idade de Vencimento dos Títulos
2016
2015
Crédito a vencer


Créditos vencidos até 60 dias

118
#R½DITOSVENCIDOSDEADIAS

210
#R½DITOSVENCIDOSDEADIAS


16
10
Créditos vencidos há mais de 180 dias
6.308

A #ONTRAPRESTA¼»OPECUNI¶RIA 2ECONHECIDAINTEGRALMENTEAVALORJUSTONADATADAOBTEN¼»ODODIREITOINCONDICIONAL
DERECEBERCAIXADO0ODER#ONCEDENTEDECORRENTEDAIMPLANTA¼»ODAINFRAESTRUTURADA&ASE)) CONFORME!DITAMENTO
AOCONTRATODECONCESS»OB !0ROVIS»OPARA#R½DITODE,IQUIDA¼»O$UVIDOSA0#,$ ½CONSTITUÁDAPARATÁTULOSVENCIDOS
H¶MAISDEDIAS!0#,$REmETEOHISTÆRICODEPERDADA#OMPANHIA/QUADROASEGUIRDEMONSTRAODIREITODERECEBER
CAIXADO0ODER#ONCEDENTE
2015
2016
Ajuste
Saldo
RecebiSaldo
a valor
Adições
inicial
mento
lNAL
presente
Circulante
Contraprestação




pecuniária
2014
2015
Ajuste
Saldo
RecebiTransfea valor
Reversão
inicial
mento
rência 3ALDOlNAL
presente
Circulante
Contraprestação
pecuniária












Não circulante
Contraprestação


pecuniária


8. Imposto de renda e contribuição social: a. Conciliação do imposto de renda e contribuição social - correntes
e diferidos: !CONCILIA¼»ODOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALREGISTRADANORESULTADO½DEMONSTRADAASEGUIR
2016
2015
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
Juros sobre capital próprio
0ROVIS»OPARAPARTICIPA¼»ONOSRESULTADOS0,2
Incentivo relativo ao imposto de renda
Outros ajustes tributários
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Impostos correntes
Impostos diferidos












3.003










Aliquota efetiva do imposto


b. Impostos diferidos: /IMPOSTODERENDAEDACONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOST¾MASEGUINTEORIGEM
2016
2015
Bases ativas
)20*E#3,,SOBREPREJUÁZOSlSCAISEBASESNEGATIVASA


6ALORJUSTODEOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS


Hedge accounting

0ERDASEMOPERA¼ÊESCOMDERIVATIVOS

Custo de transação na emissão de títulos


0ROVIS»OPARAPARTICIPA¼»ONOSRESULTADOS0,2
1.821

0ROVIS»O)045


$IFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS ,EIB

223
0ROVIS»OPARACR½DITODELIQUIDA¼»ODUVIDOSA

23
Receita remuneração ativos
646
834

Outros


Bases passivas
$IFEREN¼ASTEMPOR¶RIAS ,EIB


Hedge accounting

Ganho em operações com derivativos

Receita remuneração dos ativos - concessão


6ARIA¼»OCAMBIALC


0AGAMENTODEJUROSEPRINCIPAL ARRENDAMENTOMERCANTILlNANCEIRO




Outros


Passivo diferido líquido


A !#OMPANHIAESTIMARECUPERAROCR½DITOTRIBUT¶RIONOMONTANTEDE2DECORRENTEDEPREJUÁZOSlSCAISEBASE
NEGATIVADACONTRIBUI¼»OSOCIALNOEXERCÁCIODEB $IFEREN¼ATEMPOR¶RIAENTREOSCUSTOSDEEMPR½STIMOSMANTIDOS
NORESULTADOlSCALEADESPESADEDEPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»OORIUNDADOSCUSTOSDEEMPR½STIMOSCAPITALIZADOSPARAlNS
CONT¶BEIS NOSTERMOSDA,EINC !#OMPANHIAINFORMAQUEASVARIA¼ÊESCAMBIAISDESTEITEMREFEREM SE¹S
OPERA¼ÊESDEDERIVATIVOS CUJOTRATAMENTOlSCAL½REGIDOPELOARTIGODA,EIN PORESSEMOTIVOAREALIZA¼»O
lSCALDESTAVARIA¼»OCAMBIALSEDAR¶QUANDODAEFETIVALIQUIDA¼»ODAOPERA¼»ODEDERIVATIVOS
9. Partes relacionadas: /SSALDOSDEATIVOSEPASSIVOSEMDEDEZEMBRODEEDE ASSIMCOMOASTRANSA¼ÊES
QUEINmUENCIARAMOSRESULTADOSDOSEXERCÁCIOSDEE RELATIVOS¹SOPERA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADAS DECORREM
DETRANSA¼ÊESENTREA#OMPANHIA SEUSCONTROLADORES PROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»OEOUTRASPARTESRELACIONADAS
2016
Transações
Saldos
Ativo
Passivo
Serviços
ReContas Fornecedores /
Prestados
ceitas a receber contas a pagar
Controladora em conjunto
 ##2A D

3

Outras partes relacionadas
#0#B D
3.122


3AMMC


306IASD
28
3
16
-36IAD
Total circulante, 31 de dezembro de 2016






Total , 31 de dezembro de 2016
4OTALCIRCULANTE DEDEZEMBRODE


4OTAL DEDEZEMBRODE

184


$ESPESASCOMPROlSSIONAISCHAVESDAADMINISTRA¼»O
2016
2015
2EAPRESENTADO 
"ENEFÁCIOSDECURTOPRAZOE

2.008
/UTROSBENEFÁCIOS
0ROVIS»ODEPARTICIPA¼»ONORESULTADO
0ROVIS»ODE002NOANOAPAGARNOANOSEGUINTE
1.042
1.063
2EVERS»O #OMPLEMENTODE002PAGONOANO


0REVID¾NCIAPRIVADA

123
6

Seguro de vida
3.166

3ALDOSAPAGARAOSPROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»O
2016
2015
2EMUNERA¼»ODOSADMINISTRADORESE
1.184

  2EAPRESENTADO COM INCLUS»O DA DESPESA COM SEGURIDADE SOCIAL E &'43  PARA MELHOR COMPARABILIDADE .A !'/
REALIZADAEMDEABRILDE FOIlXADAAREMUNERA¼»OANUALDOSMEMBROSDOCONSELHODEADMINISTRA¼»OEDIRETORIA
DA #OMPANHIA DE AT½ 2   INCLUINDO SAL¶RIO  BENEFÁCIOS  REMUNERA¼»O VARI¶VEL E CONTRIBUI¼»O 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 CCR – Divisão Actua, cujos valores são liquidados
MENSALMENTE NO  DIA ËTIL DO M¾S B  #ONTRATO DE PRESTA¼»O EXCLUSIVA DE SERVI¼OS DE ADMINISTRA¼»O DE OBRAS DE
INVESTIMENTOS CONSERVA¼»O SERVI¼OSDEINFORM¶TICAEMANUTEN¼»O CUJOSVALORESS»OLIQUIDADOSMENSALMENTENODIA
ËTILDOM¾SC #ONTRATODEOCUPA¼»OEUSODOSESPA¼OSDEUTILIZA¼»OMEDIANTEREMUNERA¼»O PARAlNSDEINSTALA¼»O 
operação, manutenção e exploração da infraestrutura de telecomunicações, com prazo de vigente até o término da
VIG¾NCIADOCONTRATODECONCESS»O CUJOSPAGAMENTOOCORREMAT½ODIADOM¾SSUBSEQUENTE/CONTRATO½REAJUSTADO
ANUALMENTECOMBASENO)0#E)'0 - SENDOCADAUMNARAZ»ODED 2EFERE SEAENCARGOSDEFOLHADEPAGAMENTO
RELATIVO¹TRANSFER¾NCIADECOLABORADORESEE #ONTEMPLAVALORTOTALAPAGARDEREMUNERA¼»OlXAEVARI¶VELATRIBUÁVELAOS
membros da administração e diretoria, registradas no balanço patrimonial como obrigações trabalhistas.
10. Ativo Imobilizado:
Movimentação do custo
2015
2016
Saldo inicial Adições Baixas
Transferências (a) 3ALDOlNAL
Móveis e utensílios




Máquinas e equipamentos


6.104

Veículos



Equipamentos operacionais
10.210



6.834


2.088
Imobilizações em andamento




43.010

2014
2015
Saldo inicial Adições Baixas
Transferências (a) 3ALDOlNAL
4.213








24




10.210



6.834





&ORAMACRESCIDOSAOSATIVOSIMOBILIZADOS CUSTOSDEEMPR½STIMOSNOMONTANTEDE2EM2EM !
TAXAM½DIAANUALDECAPITALIZA¼»OEMFOIDE AACUSTODOSEMPR½STIMOSDIVIDIDOSPELOSALDOM½DIODE
EMPR½STIMOSElNANCIAMENTOS E AAEM
2015
2016
Movimentação da depreciação:
Saldo
Taxa média anual de
inicial
depreciação %
Adições
Baixas Transferência (a) 3ALDOlNAL
Móveis e utensílios
Máquinas e equipamentos
Veículos
Equipamentos operacionais
Imobilizações em andamento

10





21

-



13
22







184
-

-




20




4


3
3




10



2014
Saldo
inicial


Adições



22







101
-


-





20

A 2ECLASSIlCA¼ÊESDOATIVOIMOBILIZADOPARAOINTANGÁVEL
11. Ativo Intangível:
2015
Movimentação do custo:
Saldo
inicial
$IREITOSDEEXPLORA¼»ODAINFRAESTRUTURAB
642.466
Direitos de uso de sistemas informatizados

Adiantamento à fornecedores adições de

intangível





2
121

144





Transferências (a)



Saldo
lNAL



Móveis e utensílios
Máquinas e
equipamentos
Veículos
Equipamentos
operacionais

Móveis e utensílios
Máquinas e
equipamentos
Veículos
Equipamentos
operacionais

2015
Baixas Transferência (a) 3ALDOlNAL
18



2016
Adições
284.162
-

Baixas








 
2014
2015
Saldo
inicial Adições Transferências (a) 3ALDOlNAL
$IREITOSDEEXPLORA¼»ODAINFRAESTRUTURAB



642.466
Direitos de uso de sistemas informatizados
60.483





Adiantamento à fornecedores adições de intangível


236

&ORAMACRESCIDOSAOSATIVOSINTANGÁVEIS CUSTOSDEEMPR½STIMOSNOMONTANTEDE2EM2EM
 !TAXAM½DIAANUALDECAPITALIZA¼»OEMFOIDE AACUSTODOSEMPR½STIMOSDIVIDIDOPELOSALDOM½DIO
DEEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOS E AAEM&ORAMREDUZIDOSAOSATIVOSINTANGÁVEISRESULTADOSDEhedge
accounting NOMONTANTEDE2EM2EM 
Movimentação da amortização:
2015
2016
Saldo
TransferênTaxa média anual de
inicial Adições Baixas
cia (a) 3ALDOlNAL
amortização %
Direitos de exploração da
infraestrutura
C
 



Direitos de uso de sistemas


3


informatizados
20
 
38


2014
2015
Saldo inicial Adições Transferência (a) 3ALDOlNAL
Direitos de exploração da infraestrutura
C
 






Direitos de uso de sistemas informatizados
20
 


A 2ECLASSIlCA¼ÊESDOATIVOIMOBILIZADOPARAOINTANGÁVELB $OSALDODE2EMDEDEZEMBRODE 2
REFEREM SEAINTANGÁVEISEMANDAMENTO SUBSTANCIALMENTEAEQUIPAMENTOSDEMATERIALRODANTEESISTEMASEM
FASEDEINSTALA¼»OC !MORTIZA¼»OPELACURVADOBENEFÁCIOECONÇMICO
12. Financiamentos
Taxa efetiva
Saldos dos
do custo de
Custos de custos a Vencitransação
Instituições
Taxas
transação apropriar mento
2016
2015
(% a.a)
incorridos em 2016
lNAL
 lNANCEIRAS
contratuais
Em moeda
estrangeira
53 ,)"/2 
 A 
Fevereiro
")$ !,OANB a.a.
 A

 de 2023   C
53 ,)"/2 
Fevereiro
 A 
 de 2020   C
")$ ",OANB a.a.
 A

Subtotal
em moeda
 
estrangeira

Circulante
Financiamentos
 
Custos de
 
transação
 
Não Circulante
Financiamentos
 
Custos de
 
transação
 
A  / CUSTO EFETIVO DESTAS TRANSA¼ÊES REFERE SE AOS CUSTOS INCORRIDOS NA EMISS»O DOS TÁTULOS E N»O CONSIDERA TAXAS
PÆS lXADAS UMAVEZQUEALIQUIDA¼»ODOSJUROSEPRINCIPALDAR SE ¶NOlNALDAOPERA¼»OENADATADECADATRANSA¼»O
N»OS»OCONHECIDASASFUTURASTAXASAPLIC¶VEIS%STASTAXASSOMENTESER»OCONHECIDASCOMAmU¾NCIADOPRAZODECADA
TRANSA¼»O1UANDOUMAOPERA¼»OPOSSUIMAISS½RIETRANCHE EST¶APRESENTADA¹TAXAM½DIAPONDERADAB 0ORENTENDER
ser informação mais relevante, as operações estão integralmente protegidas por contratos de swapVIDENOTAEXPLICATIVA
NPARAMAIORESDETALHES Garantias: C #ESS»ODASCONTASBANC¶RIASEDAINDENIZA¼»O
2016
Cronograma de desembolsos (não circulante):
2018



2020

2021

2022


2023

! SEGUIR ESPECIlCAMOS AS PRINCIPAIS CONDI¼ÊES  GARANTIAS E CL¶USULAS RESTRITIVAS VINCULADAS AOS CONTRATOS DE
lNANCIAMENTOS!SCONDI¼ÊES GARANTIASERESTRI¼ÊESPACTUADASV¾MSENDOCUMPRIDASREGULARMENTE%MDEOUTUBRODE
 FOICONTRATADOlNANCIAMENTODELONGOPRAZO NOVALORTOTALDE53MILJUNTOAO"ANCO)NTERAMERICANODE
$ESENVOLVIMENTO")$ COMAPARTICIPA¼»ODEOUTROSBANCOSCOMERCIAIS%STElNANCIAMENTODESTINA SEAINVESTIMENTOS
PREVISTOSNAS&ASES)E))DO#ONTRATODE#ONCESS»OEEST¶ASSIMDIVIDIDO&INANCIAMENTO")$!&ASE) 0OSSUIVALORDE
53MILEPRAZOTOTALDEANOS&INANCIAMENTO")$!&ASE)) 0OSSUIVALORDE53MIL/PRAZOEOCUSTO
SER»OEQUIVALENTES¹SCONDI¼ÊESDEMERCADONOMOMENTODA&ASE))&INANCIAMENTO")$"SOMENTE&ASE) 0OSSUIVALOR
DE53MILEPRAZOTOTALDEANOS$EACORDOCOMASCONDI¼ÊESESTIPULADASNOCONTRATODElNANCIAMENTO 
PODER¶SERUTILIZADA4AXA"¶SICA!LTERNATIVAABR Prime EMSUBSTITUI¼»OA,IBORQUANDOs%MRAZ»ODECIRCUNSTANCIAS
QUEAFETEMOMERCADO MEIOSADEQUADOSERAZO¶VEISN»OEXISTAMPARAIDENTIlCARA,IBORNADATADEAPURA¼»ODATAXA
DEJUROSEMQUEST»Os/SPARTICIPANTESNECESS¶RIOSDETERMINAREMENOTIlCAREMO")$ PORESCRITO QUEA,IBORN»O
REmETIR¶DEMODOADEQUADOEJUSTOOCUSTOPARAOSPARTICIPANTES/SMONTANTESFORAMCREDITADOS¹#OMPANHIAMEDIANTE
OATENDIMENTODECONDI¼ÊESPRECEDENTES!SPRINCIPAISGARANTIASECL¶USULASRESTRITIVASDESTElNANCIAMENTOS»OAS
SEGUINTESs!LIENA¼»OlDUCI¶RIAEUSUFRUTOCONDICIONALDEDASA¼ÊESORDIN¶RIASEDASA¼ÊESPREFERENCIAIS
DA #OMPANHIA s #ESS»O lDUCI¶RIA DOS DIREITOS E CR½DITOS DA #ONCESSION¶RIA  INCLUSIVE AQUELES DECORRENTES DAS
CONTASBANC¶RIASs#ESS»OlDUCI¶RIADOSDIREITOSECR½DITOSORIUNDOSDO#ONTRATODE#ONCESS»O INCLUSIVEDEEVENTUAL
INDENIZA¼»ODO0ODER#ONCEDENTEEMCASODET½RMINOANTECIPADODO#ONTRATODE#ONCESS»Os#ONTRATAROPERA¼»ODE
hedgeDETAXADEJUROSAOMONTANTEDEDOVALORTOTALDESEMBOLSADO AT½DEFEVEREIRODE!PÆSESSADATA
O MONTANTE PROTEGIDO DEVER¶ SER DE  DO TOTAL DESEMBOLSADO  AT½ O VENCIMENTO DO lNANCIAMENTO s #ONTRATAR
operação de hedgeDEMOEDAAOMONTANTEDEDOVALORTOTALDESEMBOLSADO CASOATAXAATERMODODÆLARDEMAR¼O
DEESTEJAACIMADE2 !PÆSAENTREGADASOBRASDEINFRAESTRUTURA DEVER¶SEREFETUADOhedgeDEDO
VALORCORRESPONDENTEAOSPRÆXIMOSQUATROPAGAMENTOSDEJUROSEPRINCIPALANOS s.»OCONSTITUIRQUALQUERÇNUSSOBRE
QUALQUERDIREITO PARTICIPA¼»O EXCETOAQUELESEXPRESSAMENTEPERMITIDOSNOCONTRATODElNANCIAMENTOs.»OCONTRAIR
OU MANTER  SEM O CONSENTIMENTO DO ")$  QUALQUER DÁVIDA EXCETO  DENTRE OUTRAS I  DÁVIDAS SUBORDINADAS CONTRAÁDAS
DIRETAMENTECOMOSPATROCINADORESDOPROJETOII EMPR½STIMODECAPITALDEGIRODÁVIDADECURTOPRAZOQUEN»OEXCEDA
2s.»OALIENAROUDEALGUMAFORMADISPORDESEUSATIVOSOUDIREITOS EXCETOEMCIRCUNST·NCIASPREVISTASNO
CONTRATODElNANCIAMENTOs-ANTEREMCONTARESERVAOEQUIVALENTEASEIS MESESDOSERVI¼ODADÁVIDAPROJETADO
OUOBTERCARTADElAN¼ABANC¶RIAPARAOMESMOVALOR APÆSËLTIMODESEMBOLSODOlNANCIAMENTODA&ASE)DO0ROJETO
s -ANTEREMCONTARESERVAOEQUIVALENTEATR¾S MESESDOCUSTODEOPERA¼»OEMANUTEN¼»OPROJETADASOUOBTERCARTA
DElAN¼As .»ODISTRIBUIRDIVIDENDOSOUJUROSSOBREOCAPITALPRÆPRIOANTESDADATADE#ONCLUS»ODO0ROJETODA&ASE)
Es3OMENTEDISTRIBUIRDIVIDENDOSOUJUROSSOBREOCAPITALPRÆPRIO APÆSAOBTEN¼»ODO#ERTIlCADODE#ONCLUS»ODA&ASE)
DO0ROJETO SEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASAUDITADASDOANOlSCALANTERIOROUASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREVISADAS
DOPRIMEIROPERÁODOAPRESENTAREM NOMÁNIMO OÁNDICEDECOBERTURADOSERVI¼ODADÁVIDACAIXA JUROS hFEESvEOUTROS
débitos relacionados à dívida / serviço da dívida pago no referido período) maior ou igual a 1,3.
13. Debêntures:
Taxa efetiva
Saldos dos
do custo de Custos de
custos a VenciInstituições
Taxas
transação transação apropriar mento
Série
2016
lNANCEIRAS
contratuais
(% a.a) incorridos
em 2016
lNAL
%MISS»O 
Maio de
"RADESCO"")3! série de 1 a 4 #$)    A

343
  B
Maio de
%MISS»O 

  B
"RADESCO"")3! série de 1 a 4 #$)    A

Total geral
462

Circulante
Debênture

Custos de

transação

A  / CUSTO EFETIVO DESTAS TRANSA¼ÊES REFERE SE ¹ TAXA INTERNA DE RETORNO 4)2  CALCULADA CONSIDERANDO OS JUROS
CONTRATADOSMAISOSCUSTOSDETRANSA¼»O0ARAOSCASOSAPLIC¶VEIS N»OFORAMCONSIDERADASPARAlNSDEC¶LCULODA4)2
ASTAXASCONTRATUAISVARI¶VEIS'ARANTIASB !SDEB¾NTURESPERTENCENTESAS½RIES»OGARANTIDASPORlAN¼AOUTORGADA
PELA##23!!SDEB¾NTURESDAS½RIES»OGARANTIDASPORGARANTIAPESSOALDA-ITSUIREGIDAPORLEIJAPONESA!S
DEB¾NTURESDA3½RIEEDA3½RIES»OGARANTIDASPORCARTASDElAN¼ABANC¶RIACONTRATADASPELA2UAS)NVEST E/40
4ODASASS½RIESSER»OAMORTIZADASNOVENCIMENTO COMRENDIMENTODE#$)  AA%MDEMAR¼ODE OCORREU
AEMISS»ODEDEB¾NTURES DISTRIBUÁDASEMQUATRO3½RIESNOTOTALDEDEB¾NTURES SENDODEB¾NTURES
NA  3½RIE   DEB¾NTURES NA  3½RIE   DEB¾NTURES NA  3½RIE E  DEB¾NTURES NA  3½RIE  TODAS
INTEGRALIZADASEMDEABRILDE TOTALIZANDOUMVALORNOMINALDE2 COMVENCIMENTOEMDEMAIODE
%MDESETEMBRODE OCORREUAEMISS»ODEDEB¾NTURES DISTRIBUÁDASEMQUATRO3½RIESNOTOTALDE
DEB¾NTURES SENDODEB¾NTURESNA3½RIE DEB¾NTURESNA3½RIE DEB¾NTURESNA3½RIEE
DEB¾NTURESNA3½RIE TODASINTEGRALIZADASEMDEOUTUBRODE TOTALIZANDOUMVALORNOMINALDE2 COM
VENCIMENTOEMDEMAIODE
2016
2015
14. Fornecedores:
&ORNECEDORESEPRESTADORESDESERVI¼OSESTRANGEIROSA
 
&ORNECEDORESEPRESTADORESDESERVI¼OSNACIONAISB
 

231
Cauções e retenções contratuais
 
(a) A Companhia possui como principais fornecedores estrangeiros a Siemens AG, Siemens SAS, Sepsa e Hyundai Rotem
Company para implantação do projeto, que prevê fornecimento dos sistemas de sinalização, de comando centralizado da
VIAEP¶TIO DECOMUNICA¼»OMÆVELEDOSTRENS INCLUINDOSOBRESSALENTESEOBRIGATÆRIOSPARAOSSISTEMASB 2EFERE SE
principalmente a valores a pagar por conta de serviços, materiais e equipamentos relacionados a melhorias, manutenção
e conservação.
continua

DIÁRIO COMÉRCIO INDÚSTRIA & SERVIÇOS G TERÇA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2017

17

CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A.

continuação
15. Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários!#OMPANHIA½PARTEEMA¼ÊESJUDICIAISEPROCESSOS
administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de suas respectivas operações,
envolvendo questões trabalhistas e previdenciárias. A Administração constituiu provisão em montante considerado
SUlCIENTEPARACOBRIRASPROV¶VEISPERDASESTIMADASCOMASA¼ÊESEMCURSO CONFORMEQUADROABAIXO COMBASEEMI 
INFORMA¼ÊESDESEUSASSESSORESJURÁDICOS II AN¶LISEDASDEMANDASJUDICIAISPENDENTESEIII COMBASENAEXPERI¾NCIA
anterior referente às quantias reivindicadas.
2015
2016
Saldo
Constituição /
Atualização
inicial
Reversão
Pagamentos
monetária 3ALDOlNAL
Não circulante
Trabalhistas e previdênciários
18




2014
2015
Atualização
Saldo
Saldo inicial Constituição Reversão Pagamentos
monetária
lNAL
Não circulante
Cíveis e administrativos



40


16
18
Trabalhistas e previdênciários




16
18
Além dos pagamentos dos processos provisionados com diagnóstico de perda provável, a Companhia efetuou acordos para
PAGAMENTOSDEPROCESSOSADMINISTRATIVOS NAESFERATRABALHISTA NOMONTANTEDE2EM2NAESFERACÁVELE
2NAESFERATRABALHISTA !#OMPANHIAPOSSUIOUTROSRISCOSRELATIVOSAQUESTÊESCÁVEISETRABALHISTAS AVALIADOSPELOS
assessores jurídicos como sendo de risco possível, nos montantes indicados abaixo, para os quais nenhuma provisão
FOI CONSTITUÁDA  TENDO EM VISTA QUE AS PR¶TICAS CONT¶BEIS ADOTADAS NO "RASIL N»O DETERMINAM SUA CONTABILIZA¼»O
2016
2015
Cíveis e administrativos
62

Trabalhistas e previdenciárias
320

382
334
16. Patrimônio líquido:a. Capital social: / CAPITAL SOCIAL DA #OMPANHIA ½ COMPOSTO DE 2  A¼ÊES
NOMINATIVAS SEMVALORNOMINAL DOSQUAIS2AINDAN»OFORAMINTEGRALIZADOS SENDOA¼ÊESORDIN¶RIAS
EA¼ÊESPREFERENCIAIS
2016
2015
Participação Quantidade
Ações a Participação Quantidade
Ações a
acionária
de ações integralizar
acionária de ações integralizar
CCR S.A.
 


 


-ONTGOMERY0ARTICIPA¼ÊES3!
 
44.882

 
44.882

-ITSUI#/,4$
 


 


 


 


b. Reserva legal: £CONSTITUÁDA¹RAZ»ODEDOLUCROLÁQUIDOAPURADOEMCADAEXERCÁCIOSOCIAL NOSTERMOSDOARTIGON
DA,EIN AT½OLIMITEDEDOCAPITALSOCIALc. Reserva de retenção de lucros: Em 31 de dezembro de
2016, foi constituída reserva de lucros em razão da retenção de parte do lucro líquido do exercício, nos termos do artigo
DA,EIN%STARETEN¼»OEST¶FUNDAMENTADAEMOR¼AMENTODECAPITAL ELABORADOPELA!DMINISTRA¼»OE
recomendado pelo Conselho de Administração, o qual será submetido à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral
/RDIN¶RIADE!PROPOSTADEOR¼AMENTODECAPITALEST¶JUSTIlCADASUBSTANCIALMENTE PELANECESSIDADEDEAPLICA¼»O
em investimentos na infraestrutura a serem realizados para atendimento aos requerimentos dos contratos de concessão.
d. Dividendos: Em 14 de abril de 2016, foi aprovado em Assembleia Geral Ordinária, o pagamento de dividendos adicionais
¹CONTADERESERVADERETEN¼»ODELUCROSDE NOMONTANTEDE2 CORRESPONDENTEA2 POR
ação. O pagamento dos dividendos foi realizado a partir de 28 de abril de 2016. Em 24 de outubro de 2016, foi aprovado
EM2EUNI»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O OPAGAMENTODEDIVIDENDOSNOMONTANTEDE2 CORRESPONDENTEA
2 PORA¼»O PAGOSEMDEOUTUBRODE ¹CONTADEPARTEDOSLUCROSAPURADOSNOPERÁODODE
01 de janeiro de 2016 a 30 de julho de 2016. e. Juros sobre o capital próprio: Em 20 de abril de 2016, foi efetuado o
PAGAMENTODEJUROSSOBREOCAPITALPRÆPRIO NOMONTANTEDE2 CORRESPONDENTESA2 PORA¼»O 
RELATIVOSAOLUCRODOEXERCÁCIODE CONFORMEATA2EUNI»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODEDEDEZEMBRODE
f. Lucro por ação: A Companhia não possui instrumentos que potencialmente poderiam diluir os resultados por ação.
2016
2015
Numerador
,UCROPREJUÁZO LÁQUIDODOEXERCÁCIO


Denominador


-½DIAPONDERADADEA¼ÊESEMMILHARES

Contraparte

Data de início
dos contratos

Data de
Vencimento

OPÇÕES DE COMPRA
0OSI¼»OATIVA
6¶RIOS 


NDF
0OSI¼»OATIVA
(3"#
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO


0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
Votorantim
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
Votorantim


0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
(3"#
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO

02/10/2018
0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
Votorantim
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
Merrill Lynch


0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016

0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
30/06/2016
02/01/2018
0OSI¼»OPASSIVA
SWAP
0OSI¼»OATIVA
"RADESCO
 
0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
Votorantim
 
0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
Merril Lynch
12/02/2016 
0OSI¼»OPASSIVA
0OSI¼»OATIVA
Merril Lynch
11/08/2016 14/08/2016
0OSI¼»OPASSIVA
TOTAL DAS OPERAÇÕES EM ABERTO EM 31/12/2016
TOTAL DAS OPERAÇÕES LIQUIDADAS NO EXERCÍCIO FINDO EM 2016 E 2015
TOTAL DAS OPERAÇÕES

2016
2015 )NSTRUMENTOSlNANCEIROSPORCATEGORIA
,UCROPREJUÁZO PORA¼»OORDIN¶RIAEPREFERENCIAL B¶SICOEDILUÁDOEM2
 
0,0483
g. Ajuste de avaliação patrimonial: Nesta rubrica são reconhecidos os efeitos de HedgeDEmUXODECAIXACOMEFEITONO
patrimonio líquido, cujo valor acumulado será transferido para o resultado ou para o ativo não circulante à medida da
realização das operações protegidas.

2015 Ativos

- 
 !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
6.102
4.302
 Contas a receber

 !TIVOlNANCEIRO
 Contas a receber com operações de
derivativos
368
- 



184 Contas a receber - partes relacionadas
 Passivos
&INANCIAMENTOSEMMOEDAESTRANGEIRAA

- 

$EB¾NTURESA


Fornecedores e outras contas a pagar



Fornecedores - partes relacionadas



 Contas a pagar com operações de
derivativos

2016
2015
18. Resultado Financeiro:


 
 
$ESPESASlNANCEIRAS
A 6ALORESLÁQUIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»O/SSEGUINTESM½TODOSEPREMISSASFORAMADOTADOSNADETERMINA¼»ODOVALOR
0ERDACOMOPERA¼ÊESDEDERIVATIVOS

 JUSTOs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS 3»ODElNIDASCOMOATIVOSMENSURADOSAOVALORJUSTOATRAV½SDORESULTADO SENDOOVALOR
6ARIA¼»OCAMBIALSOBRElNANCIAMENTOS

 JUSTOID¾NTICOAOVALORCONT¶BILEMVIRTUDEDOCURTOPRAZODEVENCIMENTODESSASOPERA¼ÊESs Contas a receber, contas a
Variação cambial sobre derivativos

 receber de partes relacionadas, fornecedores e outras contas a pagar - Os valores justos são próximos dos saldos con*UROSSOBRElNANCIAMENTOSEDEB¾NTURES

 T¶BEIS DADOOCURTOPRAZOPARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊESsFinanciamentosn3»OCLASSIlCADOSCOMOPASSIVOSlNANCEIROS
Variação cambial fornecedores

 MENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO#ONSIDERAM SEOSVALORESCONT¶BEISDESSESlNANCIAMENTOSEQUIVALENTESAOSVALORES
4AXA COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS

 JUSTOS PORSETRATAREMDEINSTRUMENTOSlNANCEIROSCOMCARACTERÁSTICASEXCLUSIVAS ORIUNDOSDEFONTESDElNANCIAMENTO
ESPECÁlCASPARAlNANCIAMENTODEINVESTIMENTOS ATRELADOS¹,IBOR. #ONFORMEDESCRITONANOTAEXPLICATIVAN ESSES
IOF

 lNANCIAMENTOSS»ORELATIVOSAOPERA¼ÊESDE“Project Finance”sDebêntures mensuradas ao custo amortizado - Caso
Juros e multas

 FOSSEADOTADOOCRIT½RIODERECONHECERESSESPASSIVOSPELOSSEUSVALORESJUSTOS OSSALDOSAPURADOSSERIAMOSSEGUINTES


Capitalização de custos dos empréstimos
2016


Valor contábil
Valor justo
2ECEITASlNANCEIRAS
A
$EB¾NTURESA B


6ARIA¼»OCAMBIALSOBRElNANCIAMENTOS

 A 6ALORBRUTODOCUSTODETRANSA¼»OB /SVALORESJUSTOSEST»OQUALIlCADOSNONÁVEL CONFORMEDElNI¼»ODETALHADA
Ganho com operações de derivativos

 NOITEMh(IERARQUIADEVALORJUSTOv ABAIXO/SVALORESJUSTOSFORAMCALCULADOSPROJETANDO SEOSmUXOSDECAIXAAT½O
2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
22.664
14.424 VENCIMENTODASOPERA¼ÊESCOMBASEEMTAXASFUTURASOBTIDASATRAV½SDEFONTESPËBLICASEPRIVADASEX"-&"OVESPA
Variação cambial fornecedores
21.212
 E"LOOMBERG ACRESCIDASDOSspreads contratuais e trazidos a valor presente. Hierarquia de valor justo: A Companhia
Variação cambial sobre derivativos

 POSSUIOSSALDOSABAIXODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSAVALIADOSPELOVALORJUSTO OSQUAIS
2016
2015
Juros sobre impostos a recuperar
3.602
 EST»OQUALIlCADOSNONÁVEL


161
 !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
*UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS



 Derivativos
2ESULTADOlNANCEIRO

 /SDIFERENTESNÁVEISFORAMDElNIDOSASEGUIRs.ÁVELPRE¼OSNEGOCIADOSSEMAJUSTES EMMERCADOSATIVOSPARAATIVOS
EPASSIVOSID¾NTICOSs.ÁVELinputs, diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no nível 1, que são
A /SVALORESEST»ODEDUZIDOSDO0ISE#OlNSSOBRERECEITASlNANCEIRASNOMONTANTEDE22EM 
19. Instrumentos Financeiros: !#OMPANHIAMANT½MOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS!ADMINISTRA¼»ODESSES OBSERV¶VEISPARAOATIVOOUPASSIVO DIRETAMENTEPRE¼OS OUINDIRETAMENTEDERIVADODEPRE¼OS Es.ÁVELPREMISSAS 
PARAOATIVOOUPASSIVO QUEN»OS»OBASEADASEMDADOSOBSERV¶VEISDEMERCADOinputs não observáveis). Instrumentos
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabi- lNANCEIROSDERIVATIVOSAs operações com derivativos contratadas têm por objetivo principal a proteção contra variações
lidade e segurança. A contratação de derivativos com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica CAMBIAISNASCAPTA¼ÊESREALIZADASEmUXOSDEPAGAMENTOEMMOEDAESTRANGEIRA AL½MDEPROTE¼»OCONTRAmUTUA¼ÊES
DAEXPOSI¼»OAORISCOQUEAADMINISTRA¼»OPRETENDECOBRIRC·MBIO TAXADEJUROS ETC !POLÁTICADECONTROLECONSISTE da Libor e de outros indexadores e taxas de juros, sem caráter especulativo. Dessa forma, são caracterizados como
em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Não são efetuadas instrumentos de hedge e estão registrados pelo seu valor justo por meio de resultado. A Companhia, visando cumprir as
APLICA¼ÊESDECAR¶TERESPECULATIVOEMDERIVATIVOSOUQUAISQUEROUTROSATIVOSDERISCO ASSIMCOMOEMOPERA¼ÊESDEl- EXIG¾NCIASDESEUCONTRATODElNANCIAMENTOCOMO"ANCO)NTERAMERICANODE$ESENVOLVIMENTO")$ CONFORMEDESCRITO
nidas como derivativos exóticos. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e estra- NANOTAEXPLICATIVANEVISANDOAMITIGA¼»ODOSRISCOSDETAXADEJUROS CONTRATOUOP¼ÊESDECOMPRADA,IBORCOMTETO
DE AAPARATODOOmUXODEJUROSDESEUlNANCIAMENTO COMOTAMB½M OPERA¼ÊESDESwapPARAPROTEGEROSmUXOS
T½GIASDElNIDASPELAADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA£ADOTADAAMANUTEN¼»ODECONTRATOSDEhedge para proteção de, DECAIXADOENDIVIDAMENTOEMMOEDAESTRANGEIRAPARAOSPRÆXIMOSDOISANOS!#OMPANHIACONTRATOU.$&{Snon delivePELOMENOSDOSPAGAMENTOSDEEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOSEMMOEDAESTRANGEIRA VINCENDOSNOSPRÆXIMOS rable forward) para proteção contra a variação cambial de futuras aquisições de equipamentos. Todos os instrumentos
MESES OUDEACORDOCOMCRIT½RIOSESTABELECIDOSNOSCONTRATOSDElNANCIAMENTO4ODASASOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOS lNANCEIROSDERIVATIVOSDA#OMPANHIAFORAMNEGOCIADOSEMMERCADODEBALC»O3EGUEABAIXOQUADRODETALHADOSOBREOS
lNANCEIROSEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIACONFORMEOQUADROASEGUIR
INSTRUMENTOSDERIVATIVOSCONTRATADOSPARAA#OMPANHIA
17. Receitas
Receita tarifária
Receita de construção
Receitas acessórias
Receita da contraprestação pecuniária
Receita de remuneração dos ativos - concessão
Outras receitas
Receita bruta
Impostos sobre receitas
Impostos sobre receitas de construção
Abatimentos
Deduções das receitas brutas
Receita líquida

Posição (Valores
de Referência)
3TRIKE#ALLDE,IBORDE AA
USD
Taxa forward de 53$DE2 
USD
Taxa forward de 53$DE2 
USD
Taxa forward de 53$DE2 
USD
Taxa forward DE53$DE2 
USD
Taxa forward de 53$DE2 
USD
Taxa forward de 53$DE2 
USD
Taxa forward de 53$DE2 
USD
Taxa forward de 53$DE2 
USD
Taxa forward de 53$DE2 
USD
Taxa forward de 53$DE2 
USD
Taxa forward de 53$DE2 
EUR
Taxa forward DE%52DE2 
EUR
Taxa forward DE%52DE2 
EUR
Taxa forward DE%52DE2 
EUR
Taxa forward DE%52DE2 
EUR
Taxa forward DE%52DE2 
EUR
Taxa forward DE%52DE2 
EUR
Taxa forward DE%52DE2 
EUR
Taxa forward DE%52DE2 
USD
 DO#$)
USD
 DO#$)
USD
 DO#$)
USD
 DO#$)

2016


32.426










Valores de Referência (Nocional) (1)
Moeda
Moeda Local
Estrangeira
2016
2015
2016
2015

Valor Justo
Moeda Local
2016
2015

Valores Brutos Liquidados
Moeda Local Recebidos/
(Pagos)
2016
2015

Efeito Acumulado
Resultado
Valores a receber/
Valores a pagar/ Efeito acumulado ganho/
Ganho/(Perda) em
(recebidos)
(pagos)
(Perda)
resultado abrangente
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015









368



-

-

368



-

-





-

-



-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

3.868

-

12.606

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-

11.466

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

1.438

-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

1.361

-

4.436

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-

16.426

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

1.106

-

3.803

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

10.000

-

34.384

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-

3.806

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

186

-

640

-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-



-



-



-

-

-

-

-



-

-

-



-

22.200

22.200





-





-





-



88.248

-

-

-





-





-



-



-

-

-

-

-



-



-

-

21.600

-



-

-

-

-

-



-



-

-

-










222.002


-

22.600





68.186






-

22.600







368
368


222.002





-
















 1UANDOODERIVATIVOPOSSUIVENCIMENTOSINTERMEDI¶RIOS OVALORNOCIONALMENCIONADO½ODATRANCHEVIGENTE !SCONTRAPARTESS»O"ANCO3ANTANDER"RASIL 3! 3-"##APITAL
-ARKETS,IMITED "ANCO"ILBAO6IZCAYA!RGENTINA3! 7EST,"!'.EW9ORK"RANCH %SPÁRITO3ANTO)NVESTIMENTPLC 3OCIET½'ENERALE0ARIS !SOP¼ÊESDECOMPRAFORAMDIVIDIDAS
EMTRANCHES SENDOUMAPARACADAVENCIMENTODEJUROSDECADATRANCHEDOCONTRATODElNANCIAMENTODO")$ COMVENCIMENTOSSEMESTRAISENTREAGOSTODEEFEVEREIRODE
 /SCONTRATOSPOSSUEMVENCIMENTOSINTERMEDI¶RIOSDEJANEIROANOVEMBRODE FEVEREIROEAGOSTODEEFEVEREIRODE2ESULTADOCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS
derivativos com propósito de proteção:
2016
2015
Riscos cambiais


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
Exposição em
Cenário
Operação
Vencimentos até
R$ (1)
Risco
provável Cenário A 25% Cenário B 50%
$ÁVIDAEM53$ ")$
Fevereiro de 2023

Aumento da cotação do USD


37!053$X#$) 0ONTAATIVA
!GOSTODE

Diminuição da cotação do USD
18.088

37!053$X#$) 0ONTAATIVA
Fevereiro de 2018

Diminuição da cotação do USD


37!053$X#$) 0ONTAATIVA
&EVEREIRODE

Diminuição da cotação do USD
18.414
36.828
37!053$X#$) 0ONTAATIVA
Agosto de 2018

Diminuição da cotação do USD


Compromissos em USD
Janeiro de 2018
131.412
Aumento da cotação do USD


Hedge NDF de Fluxo de Caixa Futuro
Janeiro de 2018

Diminuição da cotação do USD


Compromissos em Euro
Janeiro de 2018

Aumento da cotação do Euro




Hedge NDF de Fluxo de Caixa Futuro
Janeiro de 2018

Diminuição da cotação do Euro
Efeito de Ganho ou (Perda)


Moedas em 30/12/2016:
Dólar
 
 
 
Euro
3,4384
 
 
 /SVALORESDEEXPOSI¼»ON»OCONTEMPLAMAJUSTESAVALORJUSTOEN»OEST»ODEDUZIDOSDOSCUSTOSDETRANSA¼»OAnálise de sensibilidade de variações nas taxas de juros: Abaixo
EST»ODEMONSTRADOSOSVALORESRESULTANTESDASVARIA¼ÊESMONET¶RIASEDEJUROSSOBREOSCONTRATOSDEEMPR½STIMOSElNANCIAMENTOSCOMTAXASPÆS lXADAS NOHORIZONTEDEMESES 
OUSEJA AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTOlNALDECADAOPERA¼»O OQUEOCORRERPRIMEIRO
Composição do Conselho de Administração

2016
2015
Passivo
Valor
Passivo
justo
lNANCEIRO
Emprés- lNANCEIRO
Valor justo timos e mensurado através Emprés- mensurado
através do recebíao custo do resultimos e
ao custo
tado recebíveis amortizado
resultado
veis amortizado

Operação

Risco

Vencimentos até

Exposição em R$ (6)

Empréstimo BID
3WAP53$X#$) 0ONTAPASSIVA
3WAP53$X#$) 0ONTAPASSIVA
3WAP53$X#$) 0ONTAPASSIVA
Swap USD x CDI (Ponta passiva)
(EDGEOP¼ÊES DE TAXADEJUROS
$EB¾NTURES %MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES %MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES %MISS»O 3½RIES
$EB¾NTURES %MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES %MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES %MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES %MISS»O 3½RIE
$EB¾NTURES %MISS»O 3½RIE
!PLICA¼»OlNANCEIRA4UBE 
!PLICA¼»OlNANCEIRA )TAË3OBERANO 
Efeito líquido
As taxas de juros consideradas foram 

Aumento da Libor de 6 meses 
Aumento do CDI
Aumento do CDI
Aumento do CDI
Aumento do CDI
Aumento da Libor de 6 meses 
Aumento do CDI
Aumento do CDI
Aumento do CDI
Aumento do CDI
Aumento do CDI
Aumento do CDI
Aumento do CDI
Aumento do CDI
Diminuição do CDI
Diminuição do CDI

Fevereiro de 2023
!GOSTODE
Fevereiro de 2018
&EVEREIRODE
Agosto de 2018
Fevereiro de 2023
-AIODE
-AIODE
-AIODE
-AIODE
-AIODE
-AIODE
-AIODE
-AIODE






112




43.318

10.830
10.830

34.108

-

Efeito em R$ no resultado
Cenário
Cenário A
provável
25% Cenário B 50%



















































CDI 
 
 
 
 
 
 
,)"/2MESES
 !STAXASAPRESENTADASACIMASERVIRAMCOMOBASEPARAOC¶LCULO!SMESMASFORAMUTILIZADASNOSMESESDOC¶LCULO.OSITENS A ABAIXO EST»ODETALHADASASPREMISSAS
PARAOBTEN¼»ODASTAXASDOCEN¶RIOPROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE DIVULGADAPELA#%4)0 2EFERE SE¹STAXAS,IBORDEMESES DIVULGADAPELA)NTERCONTINENTAL
%XCHANGE)#% EM %XISTECONTRATOSDEOP¼»OCAP PARAPROTEGEROAUMENTODA,IBORDEMESES CUJOPRE¼ODEEXERCÁCIO½ AA!SOP¼ÊESDECOMPRASOMENTE
GERAMEFEITOSSEA,IBORESTIVERACIMADOPRE¼ODEEXERCÁCIO 3ALDO,ÁQUIDO/CONCEITOAPLICADOPARAO#AIXA½OMESMOPARAOENDIVIDAMENTOLÁQUIDO OUSEJA SEO#$)SUBIR O
ENDIVIDAMENTOPIORAENQUANTONOCAIXA H¶UMAUMENTODARECEITAlNANCEIRA /SVALORESDEEXPOSI¼»ON»OCONTEMPLAMAJUSTESAVALORJUSTO N»OEST»ODEDUZIDOSDOSCUSTOSDE
transação e também não consideram os saldos de juros em 31/12/2016, quando estes não interferem nos cálculos dos efeitos posteriores.
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e, consequentemente, geração de receitas adicionais. Os valores acima não incluem eventuais investimentos contingentes, de nível de serviço e casos em discussão para reequilíbrio.
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
!OS!CIONISTAS #ONSELHEIROSE!DMINISTRADORESDA#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!3»O0AULO 30 somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração pelas OUREPRESENTA¼ÊESFALSASINTENCIONAISs /BTIVEMOSENTENDIMENTODOSCONTROLESINTERNOSRELEVANTESPARAAAUDITORIAPARA
Opinião: %XAMINAMOSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!h#OMPANHIAv  DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASA Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações PLANEJARMOSPROCEDIMENTOSDEAUDITORIAAPROPRIADOS¹SCIRCUNST·NCIAS MAS N»O COMOOBJETIVODEEXPRESSARMOSOPINI»O
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, do lNANCEIRASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILEPELOSCONTROLESINTERNOSQUEELADETERMINOUCOMO SOBRE A ElC¶CIA DOS CONTROLES INTERNOS DA #OMPANHIA s !VALIAMOS A ADEQUA¼»O DAS POLÁTICAS CONT¶BEIS UTILIZADAS
RESULTADOABRANGENTE DASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEDOSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA BEM NECESS¶RIOSPARAPERMITIRAELABORA¼»ODEDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE INDEPENDENTEMENTESE EARAZOABILIDADEDASESTIMATIVASCONT¶BEISERESPECTIVASDIVULGA¼ÊESFEITASPELAADMINISTRA¼»Os #ONCLUÁMOSSOBREA
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as CAUSADAPORFRAUDEOUERRO.AELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS AADMINISTRA¼»O½RESPONS¶VELPELAAVALIA¼»O adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria
DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS ACIMA REFERIDAS APRESENTAM ADEQUADAMENTE  EM TODOS OS ASPECTOS RELEVANTES  A POSI¼»O da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua OBTIDAS SEEXISTEINCERTEZARELEVANTEEMRELA¼»OAEVENTOSOUCONDI¼ÊESQUEPOSSAMLEVANTARDËVIDASIGNIlCATIVAEMRELA¼»O
PATRIMONIALElNANCEIRADA#ONCESSION¶RIADA,INHADO-ETRÇDE3»O0AULO3!EMDEDEZEMBRODE ODESEMPENHO CONTINUIDADE OPERACIONAL E O USO DESSA BASE CONT¶BIL NA ELABORA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  A N»O SER QUE A à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
DE SUAS OPERA¼ÊES E OS SEUS RESPECTIVOS mUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÁCIO lNDO NESSA DATA  DE ACORDO COM AS PR¶TICAS administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para ATEN¼»OEMNOSSORELATÆRIODEAUDITORIAPARAASRESPECTIVASDIVULGA¼ÊESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASOUINCLUIRMODIlCA¼»O
CONT¶BEISADOTADASNO"RASILBase para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e evitar o encerramento das operações. 2ESPONSABILIDADESDOAUDITORPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASNossos em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir OBJETIVOSS»OOBTERSEGURAN¼ARAZO¶VELDEQUEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS TOMADASEMCONJUNTO EST»OLIVRESDEDISTOR¼»O obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
INTITULADAh2ESPONSABILIDADESDOAUDITORPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASv3OMOSINDEPENDENTESEMRELA¼»O¹ relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança EMCONTINUIDADEOPERACIONALs !VALIAMOSAAPRESENTA¼»OGERAL AESTRUTURAEOCONTEËDODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS 
#OMPANHIA DEACORDOCOMOSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTESPREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONALDO#ONTADORENASNORMAS razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas INCLUSIVEASDIVULGA¼ÊESESEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREPRESENTAMASCORRESPONDENTESTRANSA¼ÊESEOSEVENTOSDE
PROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE ECUMPRIMOSCOMASDEMAISRESPONSABILIDADES½TICASDE brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a
ACORDOCOMESSASNORMAS!CREDITAMOSQUEAEVID¾NCIADEAUDITORIAOBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSA SERDECORRENTESDEFRAUDEOUERROES»OCONSIDERADASRELEVANTESQUANDO INDIVIDUALMENTEOUEMCONJUNTO POSSAMINmUENCIAR  RESPEITO ENTREOUTROSASPECTOS DOALCANCEPLANEJADO DA½POCADAAUDITORIAEDASCONSTATA¼ÊESSIGNIlCATIVASDEAUDITORIA 
opinião. /UTRASINFORMA¼ÊESQUEACOMPANHAMASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEORELATÆRIODOAUDITORA administração da DENTRODEUMAPERSPECTIVARAZO¶VEL ASDECISÊESECONÇMICASDOSUSU¶RIOSTOMADASCOMBASENASREFERIDASDEMONSTRA¼ÊES INCLUSIVEASEVENTUAISDElCI¾NCIASSIGNIlCATIVASNOSCONTROLESINTERNOSQUEIDENTIlCAMOSDURANTENOSSOSTRABALHOS
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre lNANCEIRAS#OMOPARTEDAAUDITORIAREALIZADADEACORDOCOMASNORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIA EXERCEMOS
3»O0AULO DEMAR¼ODE
ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASN»OABRANGEO2ELATÆRIODA!DMINISTRA¼»OEN»OEXPRESSAMOSQUALQUERFORMADECONCLUS»O JULGAMENTOPROlSSIONALEMANTEMOSCETICISMOPROlSSIONALAOLONGODAAUDITORIA!L½MDISSOs )DENTIlCAMOSEAVALIAMOSOS
DEAUDITORIASOBREESSERELATÆRIO%MCONEX»OCOMAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS NOSSARESPONSABILIDADE½A RISCOSDEDISTOR¼»ORELEVANTENASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO PLANEJAMOS
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
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forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, QUEOPROVENIENTEDEERRO J¶QUEAFRAUDEPODEENVOLVEROATODEBURLAROSCONTROLESINTERNOS CONLUIO FALSIlCA¼»O OMISS»O #2#N30/ 
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