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Concessionária do Rodoanel Oeste S.A.
CNPJ/MF nº 09.387.725/0001-59
Relatório da Administração (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Sobre a Companhia
íram para o aumento de 10,8% em relação a 2018, foram: • Os custos de estrutura de governança para a sustentabilidade que permeia todo o Grupo
1.1. Aos acionistas: É com satisfação que submetemos à apreciação de construção atingiram R$ 48.334. O aumento de 82,2% em relação a 2018 &&5GHVGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR &$ DWpDVFRQFHVVLRQiULDVTXH
V. Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da pUHÁH[RGR&URQRJUDPDGH,QYHVWLPHQWRVDFRUGDGRFRPR3RGHU&RQFH- administram os ativos de infraestrutura. A atuação do Comitê de Riscos e
Concessionária do Rodoanel Oeste S.A (“Rodoanel” ou “Companhia” ou dente. Neste ano o principal montante de investimento foi a Implantação Reputação da controladora CCR S.A., que assessora o CA, contribui para
“Concessionária”), relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de das Vias Marginais Padroeira-Raposo. • Em 2019, o custo com a provisão estabelecer diretrizes que alinhem o desenvolvimento dos negócios às de2019, acompanhados do Relatório dos auditores independentes. 1.2. Apre- GHPDQXWHQomRWRWDOL]RX5DQWHV5HPUHÁH[RGD mandas e movimentos globais em prol do desenvolvimento sustentável,
sentação: A Companhia marcou a retomada do Programa de Concessões provisão dos custos futuros com manutenções e recuperações do pavimen- ao aprimoramento das relações com os stakeholders e à organização das
de São Paulo e representa uma das principais soluções para o tráfego na to. Durante o exercício de 2019, foram realizadas revisões das soluções e GRDo}HVHSDWURFtQLRVDSURMHWRVVRFLRDPELHQWDLV$GHÀQLomRGDHVWUDWpJLD
Região Metropolitana de São Paulo. Com o pagamento da outorga de R$ estimativas de custos com manutenção, envolvendo entre outros, a análise FRUSRUDWLYD GH VXVWHQWDELOLGDGH GD &RPSDQKLD p GHFLGLGD FROHJLDGDPHQ2 bilhões realizado em dois anos, o Estado de São Paulo teve recursos da periodicidade das obras de manutenção e sua conexão com o contrato WHDWUDYpVGD'LUHWRULD([HFXWLYDGR&RPLWrGH5LVFRVH5HSXWDomRHGR
VXÀFLHQWHV SDUD FRQFOXLU D FRQVWUXomR GR WUHFKR VXO GR 5RGRDQHO TXH p de concessão. • Depreciação e amortização somaram R$ 20.593 no ano de Conselho de Administração da CCR. A Diretoria Executiva conta com um
um eixo de escoamento da produção agrícola e industrial para o Porto de $UHGXomRGHHPUHODomRDRDQRDQWHULRUGHFRUUHGRÀPGD executivo responsável pela gestão do tema e uma equipe responsável por
6DQWRVEHPFRPRÁX[RGHYHtFXORVSDUDROLWRUDOSDXOLVWD$URGRYLDFRQ- DPRUWL]DomRGDVGHVSHVDVGHSUpRSHUDomRGD&RPSDQKLDFXMRSUD]RIRL GLVVHPLQDUHLQWHUQDOL]DURVFRQFHLWRVSUiWLFDVHHVWUDWpJLDSDUDDVXQLGDMXJDGDDRWUHFKR6XOWDPEpPpIXQGDPHQWDOSDUDGHVDIRJDURWUkQVLWRQR de 10 anos, concluídos no mês de dezembro de 2018. • O custo da outorga, des de negócio. A responsabilidade pelo planejamento e análise de todos
sistema viário municipal da capital de São Paulo, a diminuição do número que inclui a apropriação de despesas antecipadas, atingiu R$ 77.776 no RVSURMHWRVVRFLRDPELHQWDLVpGR,QVWLWXWR&&5WDPEpPUHVSRQViYHOSRU
de caminhões nas marginais Tietê e Pinheiros e na Avenida dos Bandeiran- ano de 2019, apresentando crescimento de 0,3% em relação a 2018, não performar todo o investimento socioambiental. Um sólido conjunto de polítes. O contrato de concessão tem o prazo de 30 anos, encerrando-se em VRIUHQGRYDULDo}HVVLJQLÀFDWLYDV(PRFXVWRGHVHUYLoRVWRWDOL]RX ticas corporativas cria a base para que a gestão da sustentabilidade ocorra
31 de maio de 2038, sendo que a cobrança de pedágio se iniciou em 17 de R$ 30.477, representando aumento de 16,1% em relação a 2018. Neste de forma homogênea em todos os negócios e em linha com os objetivos
dezembro de 2008. A Companhia emprega de forma direta 485 pessoas. grupo temos os itens de prestadores de serviços, assim como os custos HVWUDWpJLFRVGR*UXSR&&5&yGLJRGHeWLFD3ROtWLFDGR0HLR$PELHQWH
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDJHUDHPSUHJRVHPWRGDDUHJLmRGHLQÁXrQFLD diretos relacionados à conservação especial da rodovia, tais como: conser- 3ROtWLFDGH0XGDQoDV&OLPiWLFDV3ROtWLFDGH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDO
de suas rodovias, contribuindo para o desenvolvimento econômico dos 7 vação do pavimento e conservação de obras de arte especiais (pontes, via- 3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV3ROtWLFDGD(PSUHVD/LPSD3DUD
municípios no entorno da rodovia sob sua administração. A Companhia dutos e túneis), entre outros. • Os custos e despesas com pessoal atingiram conhecer essas e outras políticas do Grupo CCR, acesse: http://ri.ccr.com.
tem como acionistas a CCR (99,5867%) e a Encalso Construções Ltda. 5QRDQRGHUHJLVWUDQGRXPDFUpVFLPRGHHPUHODomR br/governanca-corporativa/politicas-estatuto-codigo-de-etica-e-acordo-de(0,4133%). 1.3. Destaques do ano de 2019: Investimentos: • Sistema de DUHÁH[RSULQFLSDOPHQWHGRDXPHQWRGHHQFDUJRVHEHQHItFLRV2V acionistas/. Visando a transparência de suas ações, anualmente, o Grupo
Iluminação à LED dos garrafões das praças de pedágio. Juros sobre o Ca- RXWURVFXVWRVHGHVSHVDVWDLVFRPRVHUYLoRVS~EOLFRVDOXJXpLVPDUNHWLQJ CCR divulga os resultados e avanços na gestão da sustentabilidade dos
pital Próprio: Foram distribuídos no ano de 2019, devidamente aprovados materiais, equipamentos e veículos foram de R$ 14.069, uma redução de negócios por meio do Relatório Anual e de Sustentabilidade. A edição mais
em AGE (Assembleia Geral Extraordinária): • 20/12/2019 - R$ 9.000 de ju- 32,1% em relação ao ano anterior. 2.1.3. 5HVXOWDGR ÀQDQFHLUR No ano recente do Relatório Anual e de Sustentabilidade está disponível em http://
ros sobre o capital próprio destacados na Assembleia Geral Extraordinária GHDVRSHUDo}HVÀQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDJHUDUDPUHVXOWDGRÀQDQ- www.grupoccr.com.br/ri2018/index.html. 4.1. Gestão de Sustentabilidarealizada em 16/12/2019.
ceiro líquido negativo de R$ 54.315, ante R$ 73.073 em 2018. A redução de: A Companhia possui um programa estruturado com metas, recursos
2. Desempenho Econômico-Financeiro
de 25,7% ocorreu pela queda do indexador CDI que variou de 6,42% em HUHVSRQViYHLVGHÀQLGRVSDUDDJHVWmRGHUHFXUVRVDPELHQWDLV(VWHSUR2.1. Desempenho RodoAnel:
2018 para 5,96% em 2019. 2.1.4. Lucro Líquido: Em 2019, o lucro líqui- grama tem como objetivo a melhoria contínua, baseada em abordagens
Variação do atingiu R$ 16.063, apresentando um aumento de 324,0% em relação preventivas de gestão ambiental, visando o uso ou consumo sustentável
Em R$ mil
2019
2018
% D  UHÁH[R SULQFLSDOPHQWH GR GHVHPSHQKR GD 5HFHLWD 2SHUDFLRQDO de recursos naturais renováveis a longo prazo. No ano de 2019, a ComReceita líquida
303.558 268.798 12,93% 2.1.5. Endividamento: O Endividamento bruto alcançou R$ 805.983 ante SDQKLDPDQWHYHDVFHUWLÀFDo}HVFRQTXLVWDGDV,62,62H,62
Receita de pedágio
276.843 262.496
5,47% R$ 807.711 em 2018, representando uma redução de 0,2%. 2.2. Inves- 45000, operando o Sistema de Gestão Integrado – SGI, que contempla
Receita de construção (ICPC 01 R1)
48.334
26.532 82,17% timento: Em 2019, os investimentos que tiveram efeito caixa somaram as ações de Qualidade, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Saúde
Outras receitas
2.570
2.704
-4,96% R$ 55.917, dentre os quais destacam-se a Implantação das Vias Marginais Ocupacional. • Principais projetos sociais desenvolvidos pela Companhia.
A Companhia desenvolve e apoia diversos projetos junto a seus públicos
(-) Deduções da receita bruta
(24.189) (22.934)
5,47% Padroeira-Raposo.
de relacionamento. Os projetos que mais se destacaram em 2019 foram:
(-) Custos e despesas (a)
(228.633) (206.321) 10,81% 3. Estratégia e Gestão
Custos de construção (ICPC 01 R1)
(48.334) (26.532) 82,17% 3.1. Governança Corporativa: Conselho de Administração: A Companhia &DPLQKRVSDUDD&LGDGDQLDTXHOHYDHGXFDomRQRWUkQVLWRSDUDDOXQRVGR
Demais custos e despesas
(180.299) (179.789)
0,28% pDGPLQLVWUDGDSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRUXPD'LUHWRULD([H- HDQRGDUHGHPXQLFLSDOGHHQVLQR7DPEpPYDOHGHVWDFDURSURMHWR
 5HVXOWDGRÀQDQFHLUROtTXLGR
(54.315) (73.073) -25,67% cutiva com poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com o Estatuto teatral “A viagem de uma estrela”, espetáculo que trata os temas mobilida(-) Imposto de Renda e Contribuição Social (4.547)
3.425 -232,76% 6RFLDO1RVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpDWXDOPHQWHFRPSRVWRSRUVHLV de urbana e meio ambiente. • Principais ações para redução do consumo
Lucro líquido
16.063 (7.171) -324,00% membros efetivos, dentre os quais um será eleito Presidente e um Vice- de água, energia e geração de resíduos. Em 2019, foram realizadas ações
 5HVXOWDGRÀQDQFHLUROtTXLGR
54.315
73.073 -25,67% Presidente. De acordo com o nosso Estatuto Social, o Conselho de Admi- para a redução do consumo de água, energia, combustível e geração de
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social
4.547 (3.425) -232,76% QLVWUDomR p XP yUJmR GH GHOLEHUDomR FROHJLDGD H VHUi FRPSRVWR SRU QR resíduos, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais. Entre as ações
EBIT
74.925
62.477 19,92% mínimo seis e no máximo oito membros efetivos. Os membros do Conselho LPSODQWDGDVIRLFRQVWLWXtGRXPJUXSRGHWUDEDOKRSDUDGHÀQLUDHVWUDWpJLDV
Margem EBIT
24,68% 23,24%
1,4 p.p. de Administração, dentre os quais o Presidente, serão eleitos pelos nos- GH FRPXQLFDomR SDUD RULHQWDU HFRQVFLHQWL]DU RVFRODERUDGRUHV LQWHQVLÀMargem EBIT ajustada (b)
29,36% 25,79%
3,6 p.p. sos acionistas reunidos em Assembleia Geral Ordinária para um mandato cando a necessidade da mudança de hábitos e comportamento em relação
(+) Depreciação/amortização
20.593
24.754 -16,81% XQLÀFDGRGHXPDQRSRGHQGRVHUUHHOHLWRV2VPHPEURVGHQRVVR&RQ- ao consumo consciente. A concessionária utilizou água de reuso em seus
EBITDA
95.518
87.231
9,50% VHOKR GH $GPLQLVWUDomR WDPEpP SRGHP VHU HOHLWRV HP $VVHPEOHLD *HUDO processos operacionais e administrativo, controle das contas públicas para
Margem EBITDA
31,47% 32,45% -1,0 p.p. Extraordinária da Companhia. Competirá à Diretoria Executiva a gestão dos LGHQWLÀFDomRGHGHVYLRVQRFRQVXPRGHiJXDHHQHUJLDHOpWULFDXWLOL]DomR
(+) Provisão de manutenção (c)
10.680
5.956 79,31% negócios, observadas as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de combustíveis e veículos menos poluentes (moto resgate) e na gestão
(+) Despesas antecipadas ao resultado (d)
73.578
73.578
0,00% de Administração. A Diretoria Executiva funcionará em forma colegiada, de- de resíduos: reaproveitamento e reciclagem de entulho de construção civil
EBITDA ajustado
179.776 166.765
7,80% liberando sempre por consenso entre seus integrantes. Na hipótese de não e material fresado. • Investimento em treinamentos e capacitações para
Margem EBITDA ajustada (e)
70,44% 68,84%
1,6 p.p. RFRUUHURHVSHUDGRFRQVHQVRDPDWpULDVHUiVXEPHWLGDjGHOLEHUDomRGR os colaboradores. A Companhia trabalha ativamente de maneira a desenEndividamento bruto (f)
805.983 807.711
-0,21% Conselho de Administração. Os Diretores são responsáveis pela adminis- volver seus colaboradores. Em continuidade ao trabalho que vem sendo
Investimentos (caixa)
55.917
33.189 68,48% tração cotidiana e são eleitos pelo nosso Conselho de Administração para realizado, no ano de 2019, ocorreram diversos treinamentos destacandoVeículos equivalentes (em milhares)
135.290 131.559
2,84% um prazo de mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos. Atualmente, VH6XSHU,QWHUDomR*HVWmR3DUWLFLSDWLYD (L[R/LGHUDQoD&&5GHVDÀRVGD
(a) Custos totais: custos dos serviços prestados + despesas gerais e admi- D 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD p FRPSRVWD SRU  GRLV  PHPEURV VHQGR XP Liderança Educadora), Resgate Veicular e Salvamento Básico em Altura,
nistrativas e outras receitas e despesas operacionais. (b) A margem EBIT deles Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores e o outro Curso de Gerenciamento de Projetos, Curso para Ouvidores, Curso para
ajustada foi calculada por meio da divisão do EBIT pelas Receitas líquidas de Engenharia de Operações, conforme Estatuto Social da Companhia. Controle de Almoxarifado) entre outros.
VHPFRQVLGHUDUDUHFHLWDGHFRQVWUXomRGDGRTXHHVWDpXPUHTXHULPHQWR 0DLRUHVLQIRUPDo}HVHGHWDOKHVVREUHDDWXDomRGD&RPSDQKLDQRkPEL- 5. Considerações Finais
do CPC, cuja contrapartida de igual valor afeta os custos totais. (c) A pro- to da governança corporativa podem ser encontrados em nosso site, por 5.1. Agradecimentos: Gostaríamos de expressar os nossos agradecimenvisão de manutenção se refere à estimativa de gastos futuros com manu- meio do endereço www.rodoaneloeste.com.br/ri. 3.2. Gestão de Pessoas: WRV DRV XVXiULRV DFLRQLVWDV LQVWLWXLo}HV JRYHUQDPHQWDLV ÀQDQFLDGRUHV
WHQomRSHULyGLFDHpDMXVWDGDSRLVVHUHIHUHDLWHPQmRFDL[DUHOHYDQWHGDV A Companhia acredita na capacidade criativa, realizadora e transformado- prestadores de serviços e a todos os colaboradores da Companhia. 5.2.
GHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV3DUDPDLRUHVGHWDOKHVYLGHQRWDVH[SOLFDWLYDV ra do ser humano, o que motiva a realização de um trabalho em equipe, Auditores Independentes: Informamos que, no exercício encerrado em
2 - Principais práticas contábeis (item “j”) e 15 - Provisão de manutenção. OHYDQGRDRUJDQL]DomRDVXSHUDUGHVDÀRVHOLPLWHV)XQGDPHQWDGDQHVWD 31 de dezembro de 2019, não foram contratados Auditores Independentes
(d) Refere-se à apropriação ao resultado de pagamentos antecipados re- crença, a Companhia desenvolveu uma política de gestão de pessoas com para trabalhos diversos daqueles de auditoria externa. Em nosso relacionaODFLRQDGRVjFRQFHVVmRHpDMXVWDGDSRLVVHUHIHUHDLWHPQmRFDL[DUH- foco na excelência da seleção, retenção e desenvolvimento das pessoas, PHQWRFRP$XGLWRU,QGHSHQGHQWHEXVFDPRVDYDOLDURFRQÁLWRGHLQWHUHVVHV
OHYDQWH GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV 3DUD PDLRUHV GHWDOKHV YLGH QRWD RIHUHFHQGRVXEVtGLRVSDUDSURPRYHURFUHVFLPHQWRGHVHXVSURÀVVLRQDLV com trabalhos de não-auditoria com base no princípio de que o auditor não
explicativa 9 - Pagamentos antecipados relacionados à concessão. (e) A de maneira sólida e responsável. Atualmente a Companhia emprega 485 deve auditar seu próprio trabalho, exercer funções gerenciais e promover
margem EBITDA ajustada foi calculada por meio da divisão do EBITDA de forma direta. Em 2019, foram investidos R$ 44 mil em 23 programas de QRVVRV LQWHUHVVHV $V LQIRUPDo}HV ÀQDQFHLUDV DTXL DSUHVHQWDGDV HVWmR
GHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDHIRUDPHODajustado pelas receitas líquidas, excluindo-se a receita de construção, dado treinamento e capacitação das pessoas.
ERUDGDVDSDUWLUGHGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVDXGLWDGDV$VLQIRUPDo}HV
TXHHVWDpXPUHTXHULPHQWRGR&3&FXMDFRQWUDSDUWLGDGHLJXDOYDORUDIHWD 4. Sustentabilidade
os custos totais. (f) Somatório das debêntures de curto e longo prazo (líqui- $ VXVWHQWDELOLGDGH p HQWHQGLGD SHOD &RPSDQKLD FRPR XP SLODU HVWUDWpJL- QmRÀQDQFHLUDVDVVLPFRPRRXWUDVLQIRUPDo}HVRSHUDFLRQDLVQmRIRUDP
dos dos custos de transação). 2.1.1. Receita operacional: A receita bruta co para impulsionar a geração de valor no longo prazo para seus acio- objeto de auditoria por parte dos auditores independentes. 5.3. Cláusula
de pedágio em 2019 totalizou R$ 276.843 (+5,5% sobre 2018). O aumento nistas, clientes, sociedade, colaboradores e todos os outros públicos de Compromissória: &RPSDQKLDHVWiYLQFXODGDjDUELWUDJHPQD&kPDUDGH
GDUHFHLWDGHSHGiJLRpUHÁH[RSULQFLSDOPHQWHGRUHDMXVWHWDULIiULRDSHVDU UHODFLRQDPHQWR1RVVDFXOWXUDGHVXVWHQWDELOLGDGHSHUPHLDRVQHJyFLRVHp Arbitragem do Mercado, conforme cláusula compromissória constante em
GD LQÁXrQFLD GD LVHQomR GD FREUDQoD GR HL[R VXVSHQVR TXH WHYH LQtFLR impulsionada por uma estrutura de gestão dedicada a avaliar riscos, opor- seu estatuto social.
Barueri, 16 de março de 2020.
em 31/05/2018. 2.1.2. Custos e despesas totais: Os custos e despesas tunidades de melhoria e mensurar os impactos ambientais, sociais e econôA Administração.
totalizaram R$ 228.633 no ano de 2019. Os principais fatores que contribu- PLFRVGHQRVVDVRSHUDo}HV(VVDYLVmRHVWUDWpJLFDpDVVHJXUDGDSRUXPD
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstração do resultado
SDUDRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH
Nota
2019
2018
Ativo
Nota
2019
2018 Passivo
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Circulante
Circulante
Debêntures
13
39.302
9.620
Caixa e equivalentes de caixa
6
2.001
3.446
Nota
2019
2018
Fornecedores
7.518
9.901 Receita operacional líquida
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
6
79.054
16.803
17 303.558 268.798
Impostos e contribuições a recolher
2.754
10.467
Contas a receber
7
17.601
15.459
Obrigações sociais e trabalhistas
3.394
3.001 Custos dos serviços prestados
Contas a receber - partes relacionadas
10
56
39
Custo de construção
(48.334) (26.532)
Fornecedores e contas a pagar - partes
Cessão onerosa - partes relacionadas
10
22.724
116
Provisão de manutenção
15 (10.680) (5.956)
relacionadas
10
197
184
Pagamentos antecipados relacionados à
Obrigações com o poder concedente
358
364
Depreciação e amortização
(18.860) (23.056)
concessão
9
73.578
73.578
Arrendamento mercantil
4
Custo da outorga
(77.776) (77.563)
Tributos a recuperar
1.104
852
Outras
contas
a
pagar
183
85
Despesas antecipadas
1.648
1.478
Serviços
(27.527) (22.611)
Total
do
passivo
circulante
53.710
33.622
Adiantamentos a fornecedores
64
Custo com pessoal
(24.724) (23.049)
Não circulante
Total do ativo circulante
197.766 111.835
Materiais, equipamentos e veículos
(5.019) (4.377)
Debêntures
13
766.681 798.091
Não circulante
Outros
(3.382) (3.358)
Impostos e contribuições a recolher
10.165
9.168
Realizável a longo prazo
Provisão para riscos trabalhistas e
(216.302) (186.502)
Depósitos judiciais
469
155
previdenciários
14
73
934 Lucro bruto
87.256 82.296
Tributos diferidos
8b
271.385 270.012
AFAC - partes relacionadas
10
- 742.862
Despesas operacionais
Pagamentos antecipados relacionados à
Provisão de manutenção
15
20.276
8.720
Despesas gerais e administrativas
concessão
9 1.281.483 1.355.061
Mútuos cedidos à terceiros
18
102.135
96.486
Cessão onerosa - partes relacionadas
10
42.759
81.957 Total do passivo não circulante
Despesa com pessoal
(1.980) (1.493)
899.330 1.656.261
1.596.096 1.707.185 Patrimônio liquido
Serviços
(2.950) (3.644)
Imobilizado
11
27.355
26.399
Capital social
16a 1.303.434 1.040.700
Materiais, equipamentos e veículos
(1.111) (1.211)
Intangível
12
368.401 381.426
Reserva de lucros
16b
803
Depreciação e amortização
(1.733) (1.698)
Intangível em construção
12
73.913
23.608
Dividendo adicional proposto
16c
6.258
Água, luz, telefone, internet e gás
(2.020) (1.898)
Direito de uso em arrendamento
4
- Prejuízos acumulados
- (480.130)
Contribuições a sindicatos e associações de classe
(572)
(484)
Total do ativo não circulante
2.065.769 2.138.618
1.310.495 560.570
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e
Total do ativo
2.263.535 2.250.453 Total do passivo e patrimônio líquido
2.263.535 2.250.453
previdenciários
862
(735)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
$OXJXpLVGHLPyYHLVHFRQGRPtQLRV
(51)
(58)
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHSDUDRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Campanhas publicitárias e eventos, feiras e
2019
2018
informativos
(9)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
16.063
(7.171)
Impostos, taxas e despesas com cartórios
(238)
(753)
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
16.063
(7.171)
Provisão para perda esperada - Contas a receber
(204)
(36)
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
Ressarcimento ao usuário
(989)
(120)
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRSDUDRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
Editais e publicações
(97)
(94)
Reserva de lucros
Despesas legais e judiciais
(218)
(149)
Capital Social
Legal Dividendo adicional proposto Prejuízos acumulados
Total
Despesas, provisões e multas indedutíveis
(934)
(234)
1.040.700
(472.959) 567.741
Saldos em 1º de janeiro de 2018
Outros
(247)
(94)
(7.171)
(7.171)
Prejuízo do exercício
(12.482) (12.710)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
1.040.700
(480.130) 560.570
Outros resultados operacionais
151 (7.109)
Redução de capital para absorção dos prejuí74.925 62.477
zos acumulados em 26 de novembro de 2019
(480.128)
480.128
- 5HVXOWDGRDQWHVGRUHVXOWDGRÀQDQFHLUR
18 (54.315) (73.073)
Aumento de capital em 27 de novembro de 2019
742.862
- 742.862 5HVXOWDGRÀQDQFHLUR
Lucro líquido do exercício
16.063
16.063 Lucro (prejuízo) operacional antes do
Destinações:
imposto de renda e da contribuição social
20.610 (10.596)
Reserva legal
803
(803)
Dividendo adicional proposto
6.258
(6.258)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos 8a
(4.547)
3.425
(9.000)
(9.000)
Juros sobre o capital próprio
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
16.063 (7.171)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
1.303.434
803
6.258
- 1.310.495
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
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'HPRQVWUDomRGRÁX[RGHFDL[D0pWRGRLQGLUHWRSDUDRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH(Em milhares de Reais)
2019
2018
2019
2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Impostos e contribuições a recolher e provisão
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
16.063 (7.171)
imposto de renda e contribuição social
(2.404)
8.332
Ajustes por:
Pagamentos com imposto de renda e contribuição
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(1.373) (3.425)
social
(5.309)
(305)
Apropriação de despesas antecipadas relacionadas
Obrigações com o poder concedente
(6)
13
à concessão
73.578 73.578
Pagamentos de provisão para riscos cíveis,
Depreciação e amortização
20.569 24.754
trabalhistas e previdenciários
(1.865)
(321)
98
(381)
Baixa de ativo imobilizado e intangível
368
20
Outras contas a pagar
&DSLWDOL]DomRGHFXVWRGHHPSUpVWLPRV
(3.278) (1.746) Caixa líquido proveniente das atividades
184.742 178.736
operacionais
Juros sobre debêntures
57.288 68.139
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Constituição e reversão da provisão para riscos
(7.447) (7.120)
trabalhistas e previdenciários
675
1.033 Aquisição de ativo imobilizado
Adições ao ativo intangível
(48.470) (26.069)
Atualização monetária sobre riscos cíveis e
22
trabalhistas e previdenciários
329
24 Outros de Ativo Imobilizado e Intangível
(62.251) 35.758
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDVOtTXLGDVGHUHVJDWH
Reversão do ajuste a valor presente do
arrendamento mercantil
1
- Caixa (usado nas) proveniente das atividades de
(118.146)
2.569
investimento
Juros sobre mútuo com terceiros
6.646
6.701
Depreciação - Arrendamento mercantil
24
- )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
Provisão para perda esperada - Contas a receber
204
37 Debêntures
Pagamentos de principal
- (275.000)
Constituição de provisão de manutenção
10.680
5.956
Pagamentos de juros
(59.016) (68.158)
Ajustes a valor presente da provisão de manutenção
876
488
Mútuos com partes relacionadas
Juros e variação monetária sobre mútuos com
Captações
- 50.000
partes relacionadas
(4.583)
926
Pagamentos de principal
- (50.000)
Variações cambiais sobre fornecedores
Pagamentos de juros
- (1.042)
estrangeiros
3
18
Arrendamento mercantil
Variações nos ativos e passivos
Pagamentos (principal e juros)
(25)
(Aumento) redução dos ativos
- 165.000
Contas a receber
(2.346)
221 AFAC - partes relacionadas
(9.000)
Contas a receber - partes relacionadas
3.956
(26) Dividendos e juros sobre capital próprio
Cessão onerosa - recebimento
17.200
- &DL[DOtTXLGRXVDGRQDVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR (68.041) (179.200)
Tributos a recuperar
(252)
(102) (Redução)/aumento do caixa e equivalentes de
caixa
(1.445)
2.105
Despesas antecipadas e outras
(484)
(345)
Adiantamento a fornecedores
64
(64) Demonstração do aumento do caixa e
equivalentes de caixa
Aumento (redução) dos passivos
3.446
1.341
Fornecedores
(2.386)
2.162 No início do exercício
2.001
3.446
Fornecedores - partes relacionadas
13
20 1RÀQDOGRH[HUFtFLR
(1.445)
2.105
Obrigações sociais e trabalhistas
393
200
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
1RWDV([SOLFDWLYDVjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVSDUDRVH[HUFtFLRVÀQGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
interpostos recursos excepcionais ao STJ e STF, os quais tiveram segui1. Contexto Operacional
$&RPSDQKLDpXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRGRPLFLOLDGDQR mento negado. Contra estas decisões foram interpostos agravos em janeiro
Brasil, constituída de acordo com as leis brasileiras. A sede da Companhia de 2015, sendo que em decisão proferida em 13 de agosto de 2019 foi
está localizada na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – desprovido o agravo interposto pela Encalso e CCR com vistas ao procesVDOD    DQGDU EDLUUR 7DPERUp QD FLGDGH GH %DUXHUL (VWDGR GH 6mR samento e julgamento do recurso especial. Contra essa decisão, em 03 de
Paulo. A Companhia, sob o regime de concessão do Sistema Rodoviário setembro de 2019, foi interposto agravo interno pela Encalso e CCR, que
constituído pela malha rodoviária estadual do trecho Oeste do Rodoanel DJXDUGDMXOJDPHQWR7DPEpPDJXDUGDMXOJDPHQWRRDJUDYRLQWHUSRVWRFRP
0iULR&RYDVWHQGRLQtFLRQRNPQD$Y5DLPXQGR3HUHLUDGH0DJD- vistas ao processamento e julgamento do recurso extraordinário. Em 28 de
lhães (Km 24 da Estrada Velha de Campinas - SP 322) e terminando na novembro de 2019, foi proferida decisão, em sede de agravo interno, que
DOWXUDGR.PGD5RGRYLD5pJLV%LWWHQFRXUW %5 LQFOXLQGRR deu provimento parcial ao recurso especial e afastou a condenação da
GLVSRVLWLYRGHLQWHUVHFomRFRPD5RGRYLD5pJLV%LWWHQFRXUWFRUUHVSRQGHQ- CCR e da Encalso ao pagamento da multa imposta pelo TJSP. Contra refete ao Lote 24 do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São rida decisão, em 09 de dezembro de 2019, o autor popular opôs embargos
Paulo, tem por objeto a exploração do Sistema Rodoviário que compreen- de declaração, os quais foram rejeitados em decisão proferida em 07 de
GHD ([HFXomRJHVWmRHÀVFDOL]DomRGRVVHUYLoRVGHOHJDGRVE $SRLRQD fevereiro de 2020. ii. Reajuste Tarifário de 2013: O Governo do Estado de
H[HFXomRGRVVHUYLoRVQmRGHOHJDGRVF *HVWmRGRVVHUYLoRVFRPSOHPHQ- São Paulo decidiu não repassar aos usuários das rodovias estaduais os
tares, na forma do Regulamento da Concessão, compreendendo execução, UHDMXVWHVGDVWDULIDVGHÀQLGRVSDUDGHMXOKRGHFRQIRUPHFRQWUDWRV
JHVWmRHÀVFDOL]DomR2SUD]RGDFRQFHVVmRpGH WULQWD DQRVFRQWDGRV de concessão em vigor. O Conselho Diretor da ARTESP deliberou, em 26
da data da transferência de controle do sistema existente, ou seja, 1º de de junho de 2013, autorizar o reajuste das tarifas pela variação do IGP-M e
junho de 2008, podendo ser prorrogado na forma da lei e conforme condi- GHÀQLUYiULDVPHGLGDVGHFRPSHQVDomRGDVXDQmRFREUDQoDGRVXVXiULRV
ções previstas no Contrato de Concessão nº 001/ARTESP/2008. A Compa- pela: (i) utilização de 50% do valor de 3% sobre a receita bruta, previsto a
nhia iniciou suas operações em 17 de dezembro de 2008. A Companhia WtWXORGH{QXVYDULiYHOSDJRDR(VWDGRSDUDÀQVGHÀVFDOL]DomRGRVFRQWUDassumiu os seguintes compromissos decorrentes da concessão: Amplia- WRV LL LPSOHPHQWDomRGDFREUDQoDGHWDULIDVUHODWLYDVDRVHL[RVVXVSHQções e melhoramentos: • Implantação de Faixas Adicionais entre a Rodo- VRV GRV FDPLQK}HV TXH WUDQVLWDP QDV URGRYLDV HVWDGXDLV LLL  XWLOL]DomR
YLD &DVWHOOR %UDQFR H D 5RGRYLD 5DSRVR 7DYDUHV  ,PSODQWDomR GH 9LDV SDUFLDOGR{QXVÀ[RGHYLGRDR(VWDGRFDVRQHFHVViULRSDUDFRPSOHPHQWDU
0DUJLQDLVHQWUHRGLVSRVLWLYRGD3DGURHLUDHD5RGRYLD5DSRVR7DYDUHV Para efetivar tais deliberações, foram adotadas as seguintes medidas: (i)
,PSODQWDomRGHVHLVSDVVDUHODVSDUDSHGHVWUHV0HOKRULDVQRVGLVSRVLWL- edição da Resolução SLT nº 4, de 22 de julho de 2013, regulamentando a
YRVGHHQWURQFDPHQWRGD3DGURHLUDHGD5RGRYLD&DVWHOOR%UDQFR&RQV- FREUDQoDGRVHL[RVVXVSHQVRV LL R&RQVHOKR'LUHWRUGD$57(63DXWRULWUXomRGHYLDGXWR3DVVDJHP6XSHULRUGDHVWUDGDYHOKDGH&RWLD,PSODQ- zou, em 27 de julho de 2013, o não recolhimento, pelas concessionárias, de
WDomRGH%DUUHLUDV$F~VWLFDVHPGHWHUPLQDGRVWUHFKRVGD5RGRYLD6LVWH- 1,5% sobre a receita bruta (equivalente a 50%), a título de ônus variável
PDGH0RQLWRUDomRGH7UiIHJRLQFOXLQGR&)79HDQDOLVDGRUHVGH7UiIHJR referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2013, e (iii) o Conse• Sistema de Telecomunicações, incluindo Telefones de Emergência e lho Diretor da ARTESP decidiu, em 14 de dezembro de 2013, prorrogar por
3DLQpLVGH0HQVDJHP9DULiYHO6LVWHPDGH$UUHFDGDomRLQFOXLQGRDLP- prazo indeterminado a autorização para o não recolhimento, pelas ConcesSODQWDomRGHSUDoDVGHSHGiJLRH6LVWHPDGH&RQWUROHGH)LVFDOL]DomR sionárias, de 1,5% sobre a receita bruta. Ocorre que, as medidas estabeleincluindo a implantação de postos de pesagem. 1.1 Processo de investi- FLGDVSHOD$57(63QmRIRUDPVXÀFLHQWHVSDUDFRPSHQVDULQWHJUDOPHQWHR
gação: Em 29 de novembro de 2018, a controladora CCR S.A. celebrou GHVHTXLOtEULR HFRQ{PLFRÀQDQFHLUR TXH DV &RQFHVVLRQiULDV VXSRUWDUDP
7HUPRGH$XWRFRPSRVLomRGRTXDOD&RPSDQKLDpSDUWHLQWHJUDQWHFRPR SHORQmRUHSDVVHDRVXVXiULRVGRUHDMXVWHWDULIiULRGHÀQLGRHP3RU
0LQLVWpULR 3~EOLFR GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR SDUD SRVWHULRU KRPRORJDomR essa razão, a Companhia, em 18 de maio de 2017, propôs ação de procejudicial, pelo qual, a Controladora CCR S.A. se comprometeu a pagar, a dimento ordinário nº 1019383-89.2017.8.26.0053 contra a ARTESP e o
quantia de R$ 81.530, dos quais R$ 64.530 para o Estado de São Paulo e (VWDGR GH 6mR 3DXOR SOHLWHDQGR R UHHTXLOtEULR HFRQ{PLFRÀQDQFHLUR GR
R$ 17.000, a título de doação, para a Faculdade de Direito da USP. Tais Contrato de Concessão, em razão da ausência de reajuste da tarifa de pevalores foram integralmente provisionados, pela Controladora, no exercício GiJLRHPHSDUFLDOHP(PGHDEULOGHÀQDOL]DGDDIDVH
de 2018, com vencimento em duas parcelas, a primeira no valor de R$ de instrução processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedi49.265, paga em 11 de março de 2019, e o saldo remanescente será pago do da Companhia a condenar o Estado de São Paulo e a ARTESP ao reeem 1º de março de 2020. Tais valores são corrigidos pela Selic, a partir da TXLOtEULRGDHTXDomRHFRQ{PLFRÀQDQFHLUDGR&RQWUDWRGH&RQFHVVmRHP
data de assinatura do Termo. Em 15 de julho de 2019, o Estado de São razão da ausência do reajuste contratual nos anos de 2013 e 2014. Nesse
Paulo interpôs recurso contra a homologação do Termo de Autocomposi- momento, aguarda-se a eventual interposição dos recursos cabíveis pelo
ção, ocorrida em 09 de maio de 2019, sustentando a impossibilidade de Estado de São Paulo e ARTESP. Em 08 de maio de 2019, a Companhia
FHOHEUDomRGHDFRUGRHPPDWpULDGHLPSURELGDGHHFRPDÀQDOLGDGHGHTXH opôs embargos de declaração contra a parte da sentença que dispôs sobre
toda contraprestação imposta à Controladora por força do Termo reverta os honorários advocatícios. Em 14 de maio de 2019, o Estado de São Pauexclusivamente em favor do Estado de São Paulo. A Controladora reitera ORHD$57(63WDPEpPRSXVHUDPHPEDUJRVGHGHFODUDomR(PGHMXTXH R 7HUPR GH $XWRFRPSRVLomR IRL FHOHEUDGR VHJXLQGR RV SDUkPHWURV nho de 2019, foi publicada decisão que rejeitou os embargos de declaração
HVWLSXODGRVFRPR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR(PGH opostos pelo Estado e a ARTESP e deu provimento aos embargos de defevereiro de 2020, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou o claração opostos pela Companhia. Em 23 de julho de 2019, o Estado de
recurso interposto pelo Estado de São Paulo, mantendo integralmente a São Paulo e a ARTESP interpuseram recurso de apelação. Em 29 de julho
VHQWHQoDGHSULPHLUDLQVWkQFLD$VLQYHVWLJDo}HVGDVDXWRULGDGHVS~EOLFDV de 2019, foi publicado despacho intimando a Companhia a apresentar connão foram concluídas e, dessa forma, novas informações podem ser reve- WUDUUD]}HV DWp R GLD  GH DJRVWR GH  (P  GH DJRVWR GH  D
ladas no futuro, sendo certo que tais investigações correm em segredo de Companhia apresentou contrarrazões ao recurso de apelação e interpôs
justiça, não tendo a controladora CCR e a Companhia, consequentemente, recurso adesivo. Em 30 de setembro de 2019, o Estado de São Paulo e a
DFHVVRjGRFXPHQWDomRHLQIRUPDo}HVFRUUHODWDV1RPRPHQWRQmRpSUD- ARTESP, apresentaram contrarrazões ao recurso adesivo e os autos foram
ticável determinar se há perda provável decorrente de obrigação presente remetidos ao TJSP para julgamento. iii. Reajuste Tarifário de 2014: A
em vista de evento passado e nem fazer uma mensuração razoável quanto ARTESP determinou a aplicação de um índice de reajuste diverso do cona eventuais novas provisões passivas sobre este assunto nestas demons- tratual, em razão de cálculo unilateral que considerou efeitos decorrentes
WUDo}HV ÀQDQFHLUDV $ &RPSDQKLD H VXD FRQWURODGRUD &&5 FRQWLQXDUmR da aplicação de índice de reajuste em 2013, mas impediu sua cobrança aos
contribuindo com as autoridades públicas e manterão os seus acionistas e usuários devido à compensação (tarifa sobre eixos suspensos e redução da
o mercado em geral devidamente informados. Bens reversíveis: 1RÀQDO outorga variável). Em 1º de julho de 2014, a Companhia propôs Ação de
do período de concessão, retornam ao Poder Concedente todos os direitos, Procedimento Ordinário nº 1026963-78.2014.8.26.0053, visando a aplicaSULYLOpJLRVHEHQVDGTXLULGRVFRQVWUXtGRVRXWUDQVIHULGRVQRkPELWRGRFRQ- ção do índice previsto no respectivo Contrato de Concessão às tarifas de
trato de concessão, sem direito a indenizações. Entretanto, há previsão no pedágio. No caso da Companhia, o índice não contratual foi superior ao
contrato de concessão rodoviária de direito ao ressarcimento relativo aos contratual. Todavia, pela irregularidade, a Companhia requereu o índice
investimentos necessários para garantir a continuidade e atualidade dos correto. Em 03 de março de 2015, foi publicada sentença julgando proceserviços abrangidos pelo contrato de concessão, desde que ainda não te- dente a ação. Em 09 de março de 2015, foram opostos embargos de declanham sido depreciados/amortizados e cuja implementação, devidamente ração pela Companhia, pela ARTESP e pelo Estado de São Paulo. Após
autorizada pelo Poder Concedente, tenha ocorrido nos últimos cinco anos julgamento dos embargos de declaração, a ARTESP e o Estado de São
do prazo de concessão. Outras informações relevantes: $&RPSDQKLDp Paulo interpuseram recursos de apelação, que tiveram provimento negado
parte em processos judiciais e administrativos relacionados a questões re- pelo TJSP, em janeiro de 2016. Em julho de 2016, foram inadmitidos os
gulatórias de concessão. São eles, principalmente: i. Ação Popular - Lei recursos interpostos pelo Estado de São Paulo e pela ARTESP aos tribuEstadual nº 2.481/53 que limita instalações de pedágio no raio de 35 nais superiores. Em 1º de agosto de 2016, o Estado de São Paulo e a ARkm do marco zero da Capital de São Paulo: Trata-se de ação popular TESP interpuseram agravos em recurso especial e recurso extraordinário.
proposta por único autor, Cesar Augusto Coelho Nogueira Machado, em Em 06 de agosto de 2019, foi publicada decisão que não conheceu do
face do Estado de São Paulo, da ARTESP e dos acionistas do RodoAnel agravo em recurso especial interposto pelo Estado de São Paulo e AROeste, CCR e Encalso Construções Ltda. (Encalso), com pedido de anula- TESP. Em 16 de outubro de 2019, foi proferida decisão negando seguimenção das cláusulas do contrato de concessão, protocolada em 15 de dezem- WRDRDJUDYRHPUHFXUVRH[WUDRUGLQiULR&RPRWUkQVLWRHPMXOJDGRGDGHFLbro de 2008. Em 08 de janeiro de 2009, foi deferida liminar determinando a são, os autos foram remetidos à origem e, em 19 de dezembro de 2019, foi
paralisação da cobrança de pedágio, tendo a Companhia recebido e acata- proferida decisão determinando o cumprimento do acórdão. A Administrado determinação da Agência Reguladora neste sentido, por não ser parte omRGD&RPSDQKLDUHLWHUDDVXDFRQÀDQoDQRVSURFHGLPHQWRVOHJDLVYLJHQda ação. Em 09 de janeiro de 2009, em virtude de suspensão de liminar WHVDSOLFiYHLVDRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmR$VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
apresentada pelo Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça suspendeu tal da Companhia não contemplam ajustes decorrentes destes processos,
GHFLVmRUHVWDEHOHFHQGRDFREUDQoDGHSHGiJLRDWpWUkQVLWRHPMXOJDGRGR WHQGRHPYLVWDTXHDWpDSUHVHQWHGDWDQmRKRXYHGHVIHFKRRXWHQGrQFLD
processo. A ação foi julgada procedente. O Governo de São Paulo e a desfavorável para nenhum deles.
ARTESP interpuseram recurso perante o Tribunal de Justiça de São Paulo 2. Principais práticas contábeis
(TJSP) inclusive contra a aplicação imediata da sentença, tendo em vista a As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas conDQWHULRUGHFLVmRGR7-63TXHVXVSHQGHXRVHIHLWRVDWpRWUkQVLWRHPMXOJD- VLVWHQWHPHQWH QRV H[HUFtFLRV DSUHVHQWDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLdo da ação, o que foi deferido. O recurso de apelação do Estado de São ras. a) Moeda estrangeira: • Transações com moeda estrangeira: Ativos e
3DXORIRLSURYLGRSDUDDQXODURSURFHVVRGHVGHDFLWDomRDÀPGHTXHR passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda
autor emende a petição inicial. A CCR e a Encalso interpuseram embargos IXQFLRQDOGD&RPSDQKLDSHODWD[DGHFkPELRGDGDWDGRIHFKDPHQWR$WLYRV
de declaração, que foram rejeitados. Em 16 de fevereiro de 2012, foram e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangei-

UDVmRFRQYHUWLGRVFRPEDVHQDVWD[DVGHFkPELRGDVGDWDVGDVWUDQVDo}HVRXQDVGDWDVGHDYDOLDomRDRYDORUMXVWRTXDQGRHVWHpXWLOL]DGRH
passam a compor os valores dos registros contábeis em reais destas transações, não se sujeitando a variações cambiais posteriores. Os ganhos e
DVSHUGDVGHYDULDo}HVQDVWD[DVGHFkPELRVREUHRVDWLYRVHRVSDVVLYRV
são reconhecidos na demonstração de resultados. b) Receitas de contratos com clientes: É aplicado um modelo de cinco etapas para contabilização de receitas decorrentes de contratos com clientes, de tal forma que
XPDUHFHLWDpUHFRQKHFLGDSRUXPYDORUTXHUHÁHWHDFRQWUDSDUWLGDDTXH
uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente. As receitas de pedágio são reconhecidas quando da
utilização pelos usuários da rodovia. As receitas acessórias são reconhecidas quando da prestação dos serviços. Receitas de construção: segundo a
ICPC 01 (R1), quando a concessionária presta serviços de construção ou
melhorias na infraestrutura, contabiliza receitas e custos relativos a estes
serviços, os quais são determinados em função do estágio de conclusão da
HYROXomRItVLFDGRWUDEDOKRFRQWUDWDGRTXHpDOLQKDGDFRPDPHGLomRGRV
WUDEDOKRVUHDOL]DGRV8PDUHFHLWDQmRpUHFRQKHFLGDVHKiLQFHUWH]DVLJQLÀFDWLYDQDVXDUHDOL]DomRc) ,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV&ODVVLÀFDomR$
FODVVLÀFDomR H PHQVXUDomR GRV DWLYRV H SDVVLYRV ÀQDQFHLURV UHÁHWHP R
modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas caracterísWLFDVGHÁX[RGHFDL[D$VGXDVSULQFLSDLVFDWHJRULDVGHFODVVLÀFDomRSDUD
DWLYRV H SDVVLYRV ÀQDQFHLURV VmR PHQVXUDGRV DR FXVWR DPRUWL]DGR H DR
9DORU-XVWRSRUPHLRGR5HVXOWDGR 9-5 2VDWLYRVÀQDQFHLURVVmRFODVVLÀFDGRVFRPRPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDWHQGHUHPDPEDVDVFRQdições a seguir e se não forem designados como mensurados ao VJR: •
São mantidos dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter atiYRV ÀQDQFHLURV FRP R ÀP GH UHFHEHU ÁX[RV GH FDL[D FRQWUDWXDLV H  2V
WHUPRVFRQWUDWXDLVGRVDWLYRVÀQDQFHLURVGHUHPRULJHPHPGDWDVHVSHFLÀFDGDVDÁX[RVGHFDL[DTXHFRQVWLWXDPH[FOXVLYDPHQWHSDJDPHQWRVGH
SULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUGRSULQFLSDOHPDEHUWR7RGRVRVDWLYRVÀQDQFHLURVQmRFODVVLÀFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRVmRFODVVLÀFDGRVFRPRDR9-52VSDVVLYRVÀQDQFHLURVVmRFODVVLÀFDGRVFRPRDR
FXVWRDPRUWL]DGRRX9-58PSDVVLYRÀQDQFHLURpFODVVLÀFDGRFRPRPHQVXUDGRDR9-5FDVRIRUFODVVLÀFDGRFRPRPDQWLGRSDUDQHJRFLDomRIRUXP
derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Outros pasVLYRV ÀQDQFHLURV QmR FODVVLÀFDGRV DR 9-5 VmR PHQVXUDGRV SHOR FXVWR
amortizado. No reconhecimento inicial, a Companhia pode designar de
IRUPDLUUHYRJiYHOFRPR9-5XPDWLYRRXSDVVLYRÀQDQFHLURTXHGHRXWUD
forma, atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado, se
LVVRHOLPLQDURXUHGX]LUVLJQLÀFDWLYDPHQWHXPGHVFDVDPHQWRFRQWiELOTXH
de outra forma surgiria. • Mensuração e desreconhecimento: $WLYRVÀQDQceiros mensurados ao custo amortizado: São reconhecidos incialmente na
data da negociação, na qual a Companhia se torna uma das partes das
disposições contratuais do instrumento e mensurados pelo valor justo, deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis a eles.
Após o reconhecimento inicial, são mensurados pelo custo amortizado utili]DQGRRPpWRGRGRVMXURVHIHWLYRV$VFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVVHPXP
FRPSRQHQWHVLJQLÀFDWLYRGHÀQDQFLDPHQWRVmRPHQVXUDGDVLQLFLDOPHQWHDR
SUHoRGDRSHUDomR3DUDÀQVGHDYDOLDomRGRVÁX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
que tem como composição somente pagamento de principal e juros, o prinFLSDOpGHÀQLGRFRPRRYDORUMXVWRGRDWLYRÀQDQFHLURQRUHFRQKHFLPHQWR
LQLFLDOHRVMXURVVmRGHÀQLGRVFRPR L XPDFRQWUDSUHVWDomRSHORYDORUGR
GLQKHLURQRWHPSR LL SHORULVFRGHFUpGLWRDVVRFLDGRDRYDORUSULQFLSDOHP
DEHUWRGXUDQWHXPGHWHUPLQDGRSHUtRGRGHWHPSRH LLL SRURXWURVULVFRVH
custos básicos, como por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos, assim como uma margem de lucro, se houver. A Companhia desrecoQKHFHXPDWLYRÀQDQFHLURTXDQGRRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRVÁX[RVGHFDL[D
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebiPHQWRGRVÁX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVREUHXPDWLYRÀQDQFHLURHPXPD
transação na qual, substancialmente, todos os riscos e benefícios da titulaULGDGH GR DWLYR ÀQDQFHLUR VmR WUDQVIHULGRV RX QD TXDO D &RPSDQKLD QHP
WUDQVIHUH QHP PDQWpP VXEVWDQFLDOPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHItFLRV GD
WLWXODULGDGHGRDWLYRÀQDQFHLURHWDPEpPQmRUHWpPRFRQWUROHVREUHRDWLYR
ÀQDQFHLUR$UHFHLWDGHMXURVHJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVDSXUDGRVQDPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHRXQRGHVUHFRQKHFLPHQWRGHVVHVDWLYRVÀQDQFHLURV
são reconhecidos no resultado. 3DVVLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRFXVWR
amortizado: A Companhia reconhece inicialmente títulos de dívida emitidos,
QDGDWDHPTXHVmRRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVSDVVLYRVÀQDQFHLURVPHQsurados ao custo ao amortizado são reconhecidos inicialmente na data de
negociação, na qual se torna uma parte das disposições contratuais do
instrumento. São mensurados inicialmente pelo valor justo, deduzidos de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis a eles. Após o recoQKHFLPHQWRLQLFLDOVmRPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGRVMXURVHIHWLYRV$&RPSDQKLDEDL[DXPSDVVLYRÀQDQFHLURTXDQGR
tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou liquidadas. A
&RPSDQKLD GHVUHFRQKHFH XP SDVVLYR ÀQDQFHLUR TXDQGR RV WHUPRV VmR
PRGLÀFDGRV H RV ÁX[RV GH FDL[D GR SDVVLYR PRGLÀFDGR VmR VXEVWDQFLDOPHQWH GLIHUHQWHV FDVR HP TXH XP QRYR SDVVLYR ÀQDQFHLUR EDVHDGR QRV
WHUPRVPRGLÀFDGRVpUHFRQKHFLGRDYDORUMXVWR$GLIHUHQoDHQWUHRYDORU
MXVWRGRQRYRSDVVLYRÀQDQFHLURHDEDL[DGRDQWHULRUPRGLÀFDGRpUHFRnhecida no resultado. A despesa de juros e ganhos e perdas cambiais apurados na mensuração subsequente ou no desreconhecimento desses pasVLYRVÀQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGR$WLYRVHSDVVLYRVÀQDQFHLros mensurados pelo VJR: $WLYRVRXSDVVLYRVÀQDQFHLURVVmRFODVVLÀFDGRV
SHOR9-5FDVRWHQKDPVLGRFODVVLÀFDGRVFRPRWDOQRPRPHQWRGRUHFRQKHcimento inicial. Os custos de transação, bem como a mensuração posterior
do valor justo, após o reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado. Compensação: 2VDWLYRVRXSDVVLYRVÀQDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHR
valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de
compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. d) Caixa e
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV• Caixa e equivalentes
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e invesWLPHQWRV ÀQDQFHLURV FRP YHQFLPHQWR RULJLQDO GH WUrV PHVHV RX PHQRV D
SDUWLUGDGDWDGDFRQWUDWDomRRVTXDLVVmRVXMHLWRVDXPULVFRLQVLJQLÀFDQWH
GHDOWHUDomRGHYDORU$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV5HIHUHVHDLQYHVWLPHQWRV
ÀQDQFHLURVFRPYHQFLPHQWRRULJLQDOVXSHULRUDWUrVPHVHVRXFRPYHQFLPHQWRLQIHULRUDHVVHSUD]RSRUpPVHPSUHYLVmRGHXWLOL]DomRQHVVHSHUtRdo. e) Custo de transação na emissão de títulos de dívida: Os custos
incorridos na captação de recursos junto a terceiros são apropriados ao
UHVXOWDGRHPIXQomRGDÁXrQFLDGRSUD]RFRPEDVHQRPpWRGRGRFXVWR
amortizado, que considera a Taxa Interna de Retorno (TIR) da operação
SDUDDDSURSULDomRGRVHQFDUJRVÀQDQFHLURVGXUDQWHDYLJrQFLDGDRSHUDomR$WD[DLQWHUQDGHUHWRUQRFRQVLGHUDWRGRVRVÁX[RVGHFDL[DGHVGHR
YDORUOtTXLGRUHFHELGRSHODFRQFUHWL]DomRGDWUDQVDomRDWpWRGRVRVSDJDmentos efetuados ou a efetuar para a liquidação dessa transação. f) Ativo
imobilizado: 5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomR2DWLYRLPRELOL]DGRpPHQsurado ao custo histórico de aquisição ou construção de bens, deduzido
das depreciações acumuladas e perdas de redução ao valor recuperável
(impairment) acumuladas, quando necessário. Os custos dos ativos imobilizados são compostos pelos gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição/construção dos ativos, incluindo custos dos materiais, de mão de obra
direta e quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condição
QHFHVViULDSDUDTXHHVVHSRVVDRSHUDU$OpPGLVVRSDUDRVDWLYRVTXDOLÀFiYHLVRVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVVmRFDSLWDOL]DGRV4XDQGRSDUWHVGHXP
item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como
itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Outros gastos
são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos do item do imobilizado a que se referem, caso contrário, são reconhecidos no resultado como despesas. Ganhos e perdas na alienação de um
item do imobilizado apurados pela comparação entre os recursos advindos
de alienação com o valor contábil do mesmo são reconhecidos no resultado
em outros resultados operacionais. O custo de reposição de um componenWH GR LPRELOL]DGR p UHFRQKHFLGR FRPR WDO FDVR VHMD SURYiYHO TXH VHMDP
incorporados benefícios econômicos a ele e que o seu custo possa ser
PHGLGRGHIRUPDFRQÀiYHO2YDORUFRQWiELOGRFRPSRQHQWHTXHWHQKDVLGR
UHSRVWRSRURXWURpEDL[DGR2VFXVWRVGHPDQXWHQomRVmRUHFRQKHFLGRV
QRUHVXOWDGRTXDQGRLQFRUULGRV'HSUHFLDomR$GHSUHFLDomRpFRPSXWDGD
SHORPpWRGROLQHDUjVWD[DVFRQVLGHUDGDVFRPSDWtYHLVFRPDYLGD~WLOHFRnômica e/ou o prazo de concessão, dos dois o menor. As principais taxas
GHGHSUHFLDomRHVWmRGHPRQVWUDGDVQDQRWDH[SOLFDWLYDQ2VPpWRGRV
de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada
encerramento de exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos
como mudanças de estimativas contábeis. g) Ativos intangíveis: A Companhia possui os seguintes ativos intangíveis: • Direito de uso de sistemas
informatizados / em andamento: São demonstrados ao custo de aquisição,
continua
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deduzidos da amortização, calculada de acordo com a geração de benefícios econômicos estimada. • Direito de exploração de infraestrutura - vide
QRLWHP´Sµ2VDWLYRVHPIDVHGHFRQVWUXomRVmRFODVVLÀFDGRVFRPR,QWDQJtYHOHPFRQVWUXomR2VDWLYRVLQWDQJtYHLVFRPYLGD~WLOGHÀQLGDVmRPRQLtorados sobre a existência de qualquer indicativo sobre a perda de valor
recuperável. Caso tais indicativos existam, a Companhia efetua o teste de
valor recuperável. h) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): $WLYRVÀQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV$&RPSDQKLDUHFRQKHFHSURYLV}HVSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWRVREUHDWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDdos ao custo amortizado. As provisões para perdas com contas a receber
GHFOLHQWHVVHPFRPSRQHQWHVLJQLÀFDWLYRGHÀQDQFLDPHQWRVmRPHQVXUDGDV D XP YDORU LJXDO j SHUGD GH FUpGLWR HVSHUDGD SDUD D YLGD LQWHLUD GR
instrumento, as quais resultam de todos os possíveis eventos de inadimplePHQWRDRORQJRGDYLGDHVSHUDGDGRLQVWUXPHQWRÀQDQFHLUR2SHUtRGRPi[LPRFRQVLGHUDGRQDHVWLPDWLYDGHSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDpRSHUtRGR
contratual máximo durante o qual a Companhia está exposto ao risco de
FUpGLWR$RGHWHUPLQDUVHRULVFRGHFUpGLWRGHXPDWLYRÀQDQFHLURDXPHQWRX
VLJQLÀFDWLYDPHQWHGHVGHRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHDRHVWLPDUDVSHUGDV
GH FUpGLWR HVSHUDGDV D &RPSDQKLD FRQVLGHUD LQIRUPDo}HV UD]RiYHLV H
passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço
excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas,
FRPEDVHQDH[SHULrQFLDKLVWyULFDGD&RPSDQKLDQDDYDOLDomRGHFUpGLWRH
considerando informações prospectivas (forward-looking). A Companhia
FRQVLGHUDXPDWLYRÀQDQFHLURFRPRLQDGLPSOHQWHTXDQGReSRXFRSURYiYHOTXHRGHYHGRUSDJXHLQWHJUDOPHQWHVXDVREULJDo}HVGHFUpGLWRD&RPSDQKLDRX2FRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHVWLYHUYHQFLGRKiPDLVGH
GLDV$VSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRHVWLPDWLYDVSRQGHUDGDVSHODSUREDELOLGDGHGHSHUGDVGHFUpGLWR4XDQGRDSOLFiYHODVSHUGDVGHFUpGLWRVmR
PHQVXUDGDVDYDORUSUHVHQWHSHODGLIHUHQoDHQWUHRVÁX[RVGHFDL[DDUHFHEHUGHYLGRVD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPRFRQWUDWRHRVÁX[RVGHFDL[D
TXH D &RPSDQKLD HVSHUD UHFHEHU $V SHUGDV GH FUpGLWR HVSHUDGDV VmR
GHVFRQWDGDVSHODWD[DGHMXURVHIHWLYDGRDWLYRÀQDQFHLUR2YDORUFRQWiELO
EUXWRGHXPDWLYRÀQDQFHLURpEDL[DGRTXDQGRD&RPSDQKLDQmRWHPH[SHFWDWLYDUD]RiYHOGHUHFXSHUDURDWLYRÀQDQFHLURHPVXDWRWDOLGDGHRXHP
SDUWH1RHQWDQWRRVDWLYRVÀQDQFHLURVEDL[DGRVSRGHPDLQGDHVWDUVXMHLWRVjH[HFXomRGHFUpGLWRSDUDRFXPSULPHQWRGRVSURFHGLPHQWRVGD&RPpanhia para a recuperação dos valores devidos. A provisão para perdas
SDUDDWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORFXVWRDPRUWL]DGRpGHGX]LGDGR
YDORUFRQWiELOEUXWRGRVDWLYRVHGHELWDGDQRUHVXOWDGR$WLYRVQmRÀQDQFHLURV2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVQmRÀQDQFHLURVVmRUHYLVWRVDFDGD
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
DWLYRpGHWHUPLQDGR$&RPSDQKLDGHWHUPLQDRYDORUHPXVRGRDWLYRWHQGR
FRPRUHIHUrQFLDRYDORUSUHVHQWHGDVSURMHo}HVGRVÁX[RVGHFDL[DHVSHUDdos, com base nos orçamentos aprovados pela Administração, na data da
DYDOLDomRDWpDGDWDÀQDOGRSUD]RGHFRQFHVVmRFRQVLGHUDQGRWD[DVGH
GHVFRQWRVTXHUHÁLWDPRVULVFRVHVSHFtÀFRVUHODFLRQDGRVDFDGDXQLGDGH
geradora de caixa. Durante a projeção, as premissas chaves consideradas
estão relacionadas à estimativa de tráfego do projeto de infraestrutura detido, aos índices que reajustam as tarifas, ao crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB) e à respectiva elasticidade ao PIB do negócio, custos operacioQDLVLQÁDomRLQYHVWLPHQWRGHFDSLWDOHWD[DVGHGHVFRQWRV8PDSHUGDSRU
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRFDVRRYDORUFRQtábil de um ativo exceda seu valor recuperável estimado. O valor recuperáYHOGHXPDWLYRpRPDLRUHQWUHRVHXYDORUHPXVRHRVHXYDORUMXVWRPHQRV
FXVWRVSDUDYHQGHU2YDORUHPXVRpEDVHDGRHPÁX[RVGHFDL[DIXWXURV
estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto
DQWHVGRVLPSRVWRVTXHUHÁLWDDVDYDOLDo}HVDWXDLVGHPHUFDGRGRYDORUGR
GLQKHLURQRWHPSRHRVULVFRVHVSHFtÀFRVGRDWLYR4XDQWRDRVGHPDLVDWLvos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em períodos anteriores
são avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indicações de
que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma perda de
YDORUpUHYHUWLGDFDVRWHQKDKDYLGRXPDPXGDQoDQDVHVWLPDWLYDVXVDGDV
para determinar o valor recuperável, somente na condição em que o valor
contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido
de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. i) Provisões: 8PDSURYLVmRpUHFRQKHFLGDQREDODQoRSDWULPRnial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou não formalizada
constituída como resultado de um evento passado, que possa ser estimada
GHPDQHLUDFRQÀiYHOHpSURYiYHOTXHXPUHFXUVRHFRQ{PLFRVHMDUHTXHULGRSDUDVDOGDUDREULJDomR$VSURYLV}HVVmRDSXUDGDVDWUDYpVGRGHVFRQWRGRVÁX[RVGHFDL[DIXWXURVHVSHUDGRVDXPDWD[DDQWHVGHLPSRVWRVTXH
UHÁHWH DV DYDOLDo}HV DWXDLV GH PHUFDGR TXDQWR DR YDORU GR GLQKHLUR QR
WHPSRHULVFRVHVSHFtÀFRVSDUDRSDVVLYR2VFXVWRVÀQDQFHLURVLQFRUULGRV
são registrados no resultado. j) Provisão de manutenção - contratos de
concessão: As obrigações contratuais para manter a infraestrutura conceGLGDFRPXPQtYHOHVSHFtÀFRGHRSHUDFLRQDOLGDGHRXGHUHFXSHUDUDLQIUDHVWUXWXUD QD FRQGLomR HVSHFLÀFDGD DQWHV GH GHYROYrOD DR 3RGHU &RQFHGHQWHDRÀQDOGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRVmRUHJLVWUDGDVHDYDOLDGDVSHOD
melhor estimativa de gastos necessários para liquidar a obrigação presente
QDGDWDGREDODQoR$SROtWLFDGD&RPSDQKLDGHÀQHTXHHVWmRHQTXDGUDGDV
no escopo da provisão de manutenção as intervenções físicas de caráter
SHULyGLFRFODUDPHQWHLGHQWLÀFDGRGHVWLQDGDVDUHFRPSRUDLQIUDHVWUXWXUD
FRQFHGLGDjVFRQGLo}HVWpFQLFDVHRSHUDFLRQDLVH[LJLGDVSHORFRQWUDWRDR
longo de todo o período da concessão. Considera-se uma obrigação presente de manutenção somente a próxima intervenção a ser realizada. Obrigações reincidentes ao longo do contrato de concessão passam a ser provisionadas à medida que a obrigação anterior tenha sido concluída e o item
restaurado colocado novamente à disposição dos usuários. A provisão para
PDQXWHQomR p FRQWDELOL]DGD FRP EDVH QRV ÁX[RV GH FDL[D SUHYLVWRV GH
cada objeto de provisão trazidos a valor presente levando-se em conta o
custo dos recursos econômicos no tempo e os riscos do negócio. k) ReceiWDV H GHVSHVDV ÀQDQFHLUDV 5HFHLWDV ÀQDQFHLUDV FRPSUHHQGHP EDVLFDPHQWHRVMXURVSURYHQLHQWHVGHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVPXGDQoDVQRYDORU
MXVWRGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVDWLYRVRVTXDLVVmRUHJLVWUDGRVDWUDYpV
do resultado do exercício e variações monetárias e cambiais positivas soEUHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVSDVVLYRV$VGHVSHVDVÀQDQFHLUDVFRPSUHHQdem basicamente os juros, variações monetárias e cambiais sobre passiYRV ÀQDQFHLURV UHFRPSRVLo}HV GRV DMXVWHV D YDORU SUHVHQWH VREUH SURYLV}HVHPXGDQoDVQRYDORUMXVWRGHDWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORU
MXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGR&XVWRVGHHPSUpVWLPRVTXHQmRVHMDPGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRFRQVWUXomRRXSURGXomRGHDWLYRVTXDOLÀFiYHLVVmRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRFRPEDVHQRPpWRGRGD
taxa efetiva de juros. l) Benefícios a empregados: • Planos de contribuiomRGHÀQLGD8PSODQRGHFRQWULEXLomRGHÀQLGDpXPSODQRGHEHQHItFLRV
SyVHPSUHJRVRERTXDOXPDHQWLGDGHSDJDFRQWULEXLo}HVÀ[DVSDUDXPD
entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação
de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de
SHQVmRGHFRQWULEXLomRGHÀQLGDVmRUHFRQKHFLGDVFRPRGHVSHVDVGHEHnefícios a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços
são prestados pelos empregados. • Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em base não descontada e são incorridas como despesas conforme o
serviço relacionado seja prestado. m) 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 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 (base anual)
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
VREUHROXFUROtTXLGRFRQVLGHUDQGRDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RVÀVFDLVH
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que
estejam relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquiGR 2 LPSRVWR FRUUHQWH p R LPSRVWR D SDJDU VREUH R OXFUR WULEXWiYHO GR
exercício, às taxas vigentes na data de apresentação das demonstrações
ÀQDQFHLUDV 2 LPSRVWR GLIHULGR p UHFRQKHFLGR HP UHODomR jV GLIHUHQoDV
WHPSRUiULDVHQWUHRVYDORUHVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVSDUDÀQVFRQWiEHLVHRVFRUUHVSRQGHQWHVYDORUHVXVDGRVSDUDÀQVGHWULEXWDomR$WLYRV
HSDVVLYRVÀVFDLVGLIHULGRVVmRPHQVXUDGRVFRPEDVHQDVDOtTXRWDVTXHVH
espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas,
EDVHDQGRVHQDVDOtTXRWDVTXHIRUDPGHFUHWDGDVDWpDGDWDGREDODQoRH
UHÁHWHDLQFHUWH]DUHODFLRQDGDDRWULEXWRVREUHROXFURVHKRXYHU1DGHWHUminação do imposto de renda corrente e diferido a Companhia leva em
FRQVLGHUDomRRLPSDFWRGHLQFHUWH]DVUHODWLYDVjVSRVLo}HVÀVFDLVWRPDGDV
e se o pagamento adicional de imposto de renda e juros deve ser realizado.
A Companhia acredita que a provisão para imposto de renda no passivo
HVWiDGHTXDGDHPUHODomRDWRGRVRVH[HUFtFLRVÀVFDLVHPDEHUWREDVHDGD
HPVXDDYDOLDomRGHGLYHUVRVIDWRUHVLQFOXLQGRLQWHUSUHWDo}HVGDVOHLVÀVFDLV H H[SHULrQFLD SDVVDGD (VVD DYDOLDomR p EDVHDGD HP HVWLPDWLYDV H

Diário Oficial Empresarial

terça-feira, 17 de março de 2020

CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
SUHPLVVDV TXH SRGHP HQYROYHU XPD VpULH GH MXOJDPHQWRV VREUH HYHQWRV
futuros. Novas informações podem ser disponibilizadas, que levariam a
Companhia a mudar o seu julgamento quanto à adequação da provisão
existente, tais alterações impactarão a despesa com imposto de renda no
DQR HP TXH IRUHP UHDOL]DGDV 2V DWLYRV H SDVVLYRV ÀVFDLV GLIHULGRV VmR
compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos
ÀVFDLV FRUUHQWHV UHODFLRQDGR D LPSRVWRV GH UHQGD ODQoDGRV SHOD PHVPD
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo
GHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRpUHFRQKHFLGRSRUSUHMXt]RVÀVFDLVEDVHVQHJDWLYDVHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLVTXDQGRp
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais estes serão utilizados, limitando-se a utilização a 30% dos lucros tributáveis futuros anuais. Os impostos ativos diferidos decorrentes de
diferenças temporárias consideram a expectativa de geração de lucros triEXWiYHLVIXWXURVIXQGDPHQWDGRVHPHVWXGRWpFQLFRGHYLDELOLGDGHDSURYDdo pela administração, que contemplam premissas que são afetadas por
FRQGLo}HVIXWXUDVHVSHUDGDVGDHFRQRPLDHGRPHUFDGRDOpPGHSUHPLVsas de crescimento da receita decorrente de cada atividade operacional da
Companhia, que podem ser impactados pelas reduções ou crescimentos
HFRQ{PLFRVDVWD[DVGHLQÁDomRHVSHUDGDVYROXPHGHWUiIHJRHQWUHRXWUDV 2 LPSRVWR GLIHULGR QmR p UHFRQKHFLGR SDUD GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV
sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação que
não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou
prejuízo tributável nem o resultado contábil. n) Resultado por ação: O reVXOWDGRSRUDomREiVLFRpFDOFXODGRSRUPHLRGRUHVXOWDGROtTXLGRGD&RPSDQKLDHDPpGLDSRQGHUDGDGHDo}HVRUGLQiULDVHSUHIHUHQFLDLVHPFLUFXlação durante o exercício. A Companhia não possui instrumentos que poderiam potencialmente diluir o resultado básico por ação. o) Direito da Concessão: Em consideração à orientação contida nos itens 12 (a) e 13 da
2&3&&RQWUDWRVGHFRQFHVVmRpDGRWDGDDSUiWLFDFRQWiELOGHQmR
ativar o preço da delegação do serviço público, não reconhecendo os valores futuros a pagar ao Poder Concedente (divulgado na nota explicativa nº
20) com base nos termos contratuais, sob o entendimento do contrato de
concessão da Companhia ser contrato executório. A Administração da
Companhia avalia que este contrato de concessão pode ser encerrado sem
custos relevantes que não sejam indenizados. p) Contratos de concessão
de serviços - Direito de exploração de infraestrutura - ICPC 01 (R1): A
LQIUDHVWUXWXUDGHQWURGRDOFDQFHGD,QWHUSUHWDomR7pFQLFD,&3& 5 
&RQWUDWRVGH&RQFHVVmRQmRpUHJLVWUDGDFRPRDWLYRLPRELOL]DGRGRFRQcessionário porque o contrato de concessão prevê apenas a cessão de
posse desses bens para a prestação de serviços públicos, sendo eles revertidos ao Poder Concedente após o encerramento do respectivo contrato.
O concessionário tem acesso para construir e/ou operar a infraestrutura
para a prestação dos serviços públicos em nome do concedente, nas condições previstas no contrato. Nos termos dos contratos de concessão dentro do alcance da ICPC 01 (R1), o concessionário atua como prestador de
serviço, construindo ou melhorando a infraestrutura (serviços de construomRRXPHOKRULD XVDGDSDUDSUHVWDUXPVHUYLoRS~EOLFRDOpPGHRSHUDUH
manter essa infraestrutura (serviços de operação) durante determinado
prazo. Se o concessionário presta serviços de construção ou melhoria, a
UHPXQHUDomRUHFHELGDRXDUHFHEHUSHORFRQFHVVLRQiULRpUHJLVWUDGDSHOR
valor justo. Essa remuneração pode corresponder a direito sobre um ativo
LQWDQJtYHOXPDWLYRÀQDQFHLURRXDPERV2FRQFHVVLRQiULRUHFRQKHFHXP
ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização) de cobrar os
usuários pela prestação dos serviços públicos. O concessionário reconhece
XPDWLYRÀQDQFHLURQDPHGLGDHPTXHWHPRGLUHLWRFRQWUDWXDOLQFRQGLFLRQDO
GHUHFHEHUFDL[DRXRXWURDWLYRÀQDQFHLURGRFRQFHGHQWHSHORVVHUYLoRVGH
FRQVWUXomR7DLVDWLYRVÀQDQFHLURVVmRPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRQRUHconhecimento inicial e após são mensurados pelo custo amortizado. Caso
a Companhia seja remunerada pelos serviços de construção parcialmente
DWUDYpVGHXPDWLYRÀQDQFHLURHSDUFLDOPHQWHSRUXPDWLYRLQWDQJtYHOHQWmR
FDGDFRPSRQHQWHGDUHPXQHUDomRUHFHELGDRXDUHFHEHUpUHJLVWUDGRLQGLYLGXDOPHQWHHpUHFRQKHFLGRLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWRGDUHPXQHUDomR
UHFHELGDRXDUHFHEHU2GLUHLWRGHH[SORUDomRGHLQIUDHVWUXWXUDpRULXQGR
dos dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca do
GLUHLWRGHFREUDURVXVXiULRVSHODXWLOL]DomRGDLQIUDHVWUXWXUD(VWHGLUHLWRp
composto pelo custo da construção somado à margem de lucro e aos cusWRV GRV HPSUpVWLPRV DWULEXtYHLV D HVVH DWLYR $ &RPSDQKLD HVWLPRX TXH
HYHQWXDOPDUJHPOtTXLGDGHLPSRVWRVpLUUHOHYDQWHFRQVLGHUDQGRD]HUR
$DPRUWL]DomRGRGLUHLWRGHH[SORUDomRGDLQIUDHVWUXWXUDpUHFRQKHFLGDQR
resultado do exercício de acordo com a curva de benefício econômico esperado ao longo do prazo de concessão, tendo sido adotada a curva de
tráfego estimada como base para a amortização. q) Adoção inicial de normas e interpretações novas e revisadas: A Companhia adotou, a partir
de 1º de janeiro de 2019, as seguintes normas: • CPC 06 (R2) – Arrendamentos: O CPC 06 (R2) substituiu as normas de arrendamento existentes,
incluindo o CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03
Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. O
CPC 06 (R2) introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece
um ativo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo
arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação
de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para
arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. O impacto da aplicaomRGR&3& 5 QDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVQRSHUtRGRGHDSOLFDção inicial foi concentrado em reconhecimento de ativos e passivos por
seus arrendamentos operacionais de equipamentos e instalações, bem
como a substituição da despesa linear de arrendamento operacional por um
custo de amortização linear de ativos de direito de uso e despesa de juros
sobre obrigações de arrendamento. A Companhia aplicou o CPC 06 (R2)
LQLFLDOPHQWH XVDQGR D DERUGDJHP UHWURVSHFWLYD PRGLÀFDGD 3RUWDQWR R
efeito cumulativo da adoção do CPC 06 (R2) foi reconhecido como um ajuste ao saldo de abertura dos saldos em 1º de janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas. O efeito da adoção inicial do CPC 06
(R2) foi de R$ 28 na rubrica Arrendamento mercantil, no passivo, tendo
como contrapartida a rubrica Direito de uso em arrendamento no ativo imoELOL]DGR$&RPSDQKLDQmRpREULJDGDDID]HUDMXVWHVSDUDDUUHQGDPHQWRV
HPTXHpXPDUUHQGDGRUH[FHWRTXDQGRpXPDUUHQGDGRULQWHUPHGLiULRHP
um subarrendamento. • ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamentos de Impostos sobre o Lucro: Esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração da CPC 32 – Tributos sobre a Renda, quando há incerteza sobre a aceitação dos tratamentos de impostos sobre o lucro pela
DXWRULGDGHWULEXWiULD(VWDLQWHUSUHWDomRpHIHWLYDSDUDH[HUFtFLRVLQLFLDGRV
em 1º de janeiro de 2019. Na avaliação da Administração da Companhia,
QmRH[LVWLUDPLPSDFWRVVLJQLÀFDWLYRVHPGHFRUUrQFLDGDLQWHUSUHWDomRXPD
vez que os procedimentos adotados para a apuração e recolhimento de
tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tribunais Administrativos e Judiciais. r) Novas normas e interpretações ainda não efetivas: 8PDVpULHGHQRYDVQRUPDVVHUmRHIHWLYDVSDUDH[HUFtcios iniciados após 1º de janeiro de 2020. A Companhia não adotou essas
QRUPDV QD SUHSDUDomR GHVWDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV $V VHJXLQWHV
QRUPDVDOWHUDGDVHLQWHUSUHWDo}HVQmRGHYHUmRWHUXPLPSDFWRVLJQLÀFDWLYR
QDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD'HÀQLomRGHXPQHJyFLR
DOWHUDo}HVDR&3& 'HÀQLomRGHPDWHULDOLGDGH HPHQGDVDR&3&
e CPC 23).
3. $SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC): As
GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV IRUDP SUHSDUDGDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 $$GPLQLVWUDomRDÀUPDTXHWRGDV
as informações relevantes próprias das Demonstrações Financeiras estão
divulgadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às
utilizadas por ela na sua gestão. Em 16 de março de 2020, foi autorizada
SHOD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDHPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLras. Base de mensuração: $VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWyULFRFRPH[FHomRGRVLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV
PHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGRMoeda funcional e moeda de apresentação: $VGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVVmRDSUHVHQWDGDVHP
5HDLVTXHpDPRHGDIXQFLRQDOGD&RPSDQKLD7RGRVRVVDOGRVDSUHVHQtados em Reais nestas demonstrações foram arredondados para o milhar
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. Uso de estimativas
e julgamentos: $ SUHSDUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV
da Companhia, exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem
divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente pela Administração da Companhia, sendo as alterações reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
períodos futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos refe-

rentes às políticas contábeis adotadas e/ou incertezas sobre as premissas
e estimativas relevantes, estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota
&ODVVLÀFDomR GH REUDV GH PHOKRULDV LQFRUSRUDGDV DR DWLYR LQWDQJtYHO
2p
– ICPC 01 (R1)
8b Impostos diferido
12 Amortização dos ativos intangíveis
14 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
15 Provisão de manutenção
4. Determinação dos valores justos
Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a deterPLQDomRGRYDORUMXVWRWDQWRSDUDRVDWLYRVHSDVVLYRVÀQDQFHLURVFRPR
SDUD RV QmR ÀQDQFHLURV 2V YDORUHV MXVWRV WrP VLGR DSXUDGRV SDUD SURSyVLWRVGHPHQVXUDomRHRXGLYXOJDomREDVHDGRVQRVPpWRGRVDVHJXLU
Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas
QDDSXUDomRGRVYDORUHVMXVWRVVmRGLYXOJDGDVQDVQRWDVHVSHFtÀFDVjTXHle ativo ou passivo. • Caixas e bancos: Os valores justos desses ativos
ÀQDQFHLURVVmRLJXDLVDRVYDORUHVFRQWiEHLVGDGDVXDOLTXLGH]LPHGLDWD
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV2YDORUMXVWRGHDWLYRVÀQDQFHLURVPHQVXUDGRVSHOR
YDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRpDSXUDGRSRUUHIHUrQFLDDRVVHXVSUHoRV
GHIHFKDPHQWRQDGDWDGHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV
3DVVLYRVÀQDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV2YDORUMXVWRGHWHUPLQDGRSDUDÀQVGH
UHJLVWURFRQWiELOHRXGLYXOJDomRpFDOFXODGREDVHDQGRVHQRYDORUSUHVHQWHGRVÁX[RVGHFDL[DIXWXURVSURMHWDGRV$VWD[DVXWLOL]DGDVQRVFiOFXORV
foram obtidas de fontes públicas (B3 e Bloomberg).
5. *HUHQFLDPHQWRGHULVFRVÀQDQFHLURV
Visão geral: A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos adYLQGRVGRXVRGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVD 5LVFRGHFUpGLWRE 5LVFRGH
WD[DVGHMXURVHLQÁDomRF 5LVFRGHWD[DGHFkPELRHG 5LVFRGHHVWUXWXUDGHFDSLWDO RXULVFRÀQDQFHLUR HOLTXLGH]$VHJXLUHVWmRDSUHVHQWDGDV
as informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramencionados e os objetivos, políticas e processos para a mensuração e
gerenciamento de risco e capital. Divulgações quantitativas adicionais são
LQFOXtGDVDRORQJRGHVWDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVa) Risco de crédito:
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de
LQDGLPSOrQFLDGHVXDVFRQWUDSDUWHVRXGHLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDVGHSRVLWiULDVGHUHFXUVRVRXGHLQYHVWLPHQWRVÀQDQFHLURV3DUDPLWLJDUHVVHVULVFRV
DGRWDVHFRPRSUiWLFDDDQiOLVHGDVVLWXDo}HVÀQDQFHLUDHSDWULPRQLDOGDV
FRQWUDSDUWHVDVVLPFRPRDGHÀQLomRGHOLPLWHVGHFUpGLWRHDFRPSDQKDmento permanente das posições em aberto, que potencialmente sujeita a
&RPSDQKLDjFRQFHQWUDomRGHULVFRGHFUpGLWR1RTXHWDQJHjVLQVWLWXLo}HV
ÀQDQFHLUDVVRPHQWHVmRUHDOL]DGDVRSHUDo}HVFRPLQVWLWXLo}HVÀQDQFHLUDV
de baixo risco, avaliadas por agências de rating. b) Risco de taxas de
MXURVHLQÁDomRDecorre da possibilidade de sofrer redução nos ganhos
ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre
VHXVDWLYRVHSDVVLYRVÀQDQFHLURV$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDWD[DVGH
MXURVÁXWXDQWHVSULQFLSDOPHQWHUHODFLRQDGDVjVYDULDo}HVGR&',UHODWLYR
jVGHErQWXUHVH,*30UHODWLYRDR{QXVGDFRQFHVVmR$VWD[DVGHMXURV
QDV DSOLFDo}HV ÀQDQFHLUDV VmR HP VXD PDLRULD YLQFXODGDV j YDULDomR GR
CDI. Detalhamentos a esse respeito podem ser obtidos nas notas explicativas nosH$VWDULIDVGHSHGiJLRVmRUHDMXVWDGDVSRUtQGLFHVGHLQÁDção. c) Risco de taxas de câmbio: Decorre da possibilidade de oscilações
GDVWD[DVGHFkPELRGDVPRHGDVHVWUDQJHLUDVXWLOL]DGDVSDUDDOLTXLGDomR
GH SDVVLYRV ÀQDQFHLURV &RP D ÀQDOLGDGH GH VH SURWHJHU GRV YDORUHV D
pagar em moedas estrangeiras, a Companhia avalia permanentemente a
contratação de operações de hedge para mitigar esses riscos. d) Risco de
HVWUXWXUDGHFDSLWDO RXULVFRÀQDQFHLUR HOLTXLGH]Decorre da escolha
entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de
WHUFHLURVTXHD&RPSDQKLDID]SDUDÀQDQFLDUVXDVRSHUDo}HV3DUDPLWLJDU
RVULVFRVGHOLTXLGH]HRWLPL]DURFXVWRPpGLRSRQGHUDGRGRFDSLWDOVmRPRnitorados permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os
padrões de mercado e o cumprimento de índices (covenants) previstos em
contratos de debêntures. A Administração avalia que a Companhia goza
de capacidade para manter a continuidade operacional dos negócios, em
condições de normalidade. Informações sobre os vencimentos dos instruPHQWRVÀQDQFHLURVSDVVLYRVSRGHPVHUREWLGDVQDVUHVSHFWLYDVQRWDVH[SOLFDWLYDV2TXDGURVHJXLQWHDSUHVHQWDRVSDVVLYRVÀQDQFHLURVQmRGHULYDtivos, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente
QREDODQoRSDWULPRQLDODWpDGDWDFRQWUDWXDOGHYHQFLPHQWR(VVHVYDORUHV
são brutos e não descontados, e incluem pagamento de juros contratuais:
0HQRV Entre Entre Entre Acima
de 1
1e2
2e3
3e4
de 4
ano
anos
anos
anos
anos
Debêntures (a)
71.556 158.671 195.594 132.629 372.845
Fornecedores e contas a
pagar - partes relacionadas
197
Fornecedores e outras contas
a pagar
7.701
Obrigações com o poder
concedente
358
Mútuos cedidos à terceiros
- 120.073
(a) Valores brutos dos custos de transação.
6. &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
2019
2018
2.001
3.446
Caixa e bancos
2.001
3.446
2019
2018
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
79.054
16.803
Fundos de investimentos
79.054
16.803
$VDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVIRUDPUHPXQHUDGDVjWD[DPpGLDGHGR
CDI, equivalente a 5,86% ao ano (98,47% do CDI, equivalente a 6,34% ao
DQRHPPpGLDHPGHGH]HPEURGH 
7. Contas a receber
2019
2018
Pedágio eletrônico (a)
17.444
15.327
419
190
Receitas acessórias (b)
17.863
15.517
(262)
(58)
Provisão para perda esperada - contas a receber (c)
17.601
15.459
2019
2018
Idade de vencimento dos títulos:
17.526
15.403
57
39
18
17
52
37
210
21
17.863
15.517
D &UpGLWRVDUHFHEHUGHFRUUHQWHVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVDRVXVXiULRVUHODWLYRVjVWDULIDVGHSHGiJLRTXHVHUmRUHSDVVDGDVjVFRQFHVVLRQiULDVHFUpGLWRVDUHFHEHUGHFRUUHQWHVGHYDOHSHGiJLR E &UpGLWRVGHUHFHLWDVDFHVVyULDV SULQFLSDOPHQWHRFXSDomRGHIDL[DGHGRPtQLRHORFDomRGHSDLQpLV
SXEOLFLWiULRV SUHYLVWDVQRVFRQWUDWRVGHFRQFHVVmRH F $SURYLVmRSDUD
SHUGDHVSHUDGD²FRQWDVDUHFHEHUUHÁHWHDSHUGDHVSHUDGDGD&RPSDQKLD
8. Imposto de renda e contribuição social
a. Conciliação do imposto de renda e contribuição social – correntes e
diferidos: A conciliação do imposto de renda e contribuição social registraGDQRUHVXOWDGRpGHPRQVWUDGDDVHJXLU
2019
2018
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e
contribuição social
20.610 (10.596)
34%
34%
Alíquota nominal
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal (7.007)
3.603
Efeito tributário das adições e exclusões permanentes
Despesas indedutíveis (a)
(442)
(176)
Juros sobre capital próprio
3.060
(158)
(2)
Outros ajustes tributários
Receita (Despesa) de imposto de renda e
contribuição social
2.460
(178)
Impostos correntes
(5.920)
1.373
3.425
Impostos diferidos
(4.547)
3.425
22%
(32)%
Alíquota efetiva de impostos
(4.547)
3.425
(a) O valor inclui os efeitos da baixa de ativos contratados em anos anteriores, com valor diferente do valor de mercado no montante base de R$ 322.
b. Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos
têm as seguintes origens:
&UpGLWRVDYHQFHU
&UpGLWRVYHQFLGRVDWpGLDV
&UpGLWRVYHQFLGRVGHDGLDV
&UpGLWRVYHQFLGRVGHDGLDV
&UpGLWRVYHQFLGRVKiPDLVGHGLDV
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,53-H&6//VREUHSUHMXt]RVÀVFDLVHEDVHVQHJDWLYDV D
Provisão para participação nos resultados (PLR)
Provisão para perda esperada - contas a receber
Provisão para riscos trabalhistas e previdenciários
Constituição da provisão de manutenção
Diferenças temporárias - Lei 12.973/14 (b)
Impostos diferidos ativos (passivos) antes da compensação
Compensação de imposto
Imposto diferido líquido ativo (passivo)

2018
289.625
253
31
317
2.965
(23.179)
270.012
270.012

Reconhecido no
2017 resultado

Saldo em 2019
Ativo Passivo
Valor
ÀVFDO
ÀVFDO
Líquido diferido diferido
287.076 287.076
345
345
100
100
25
25
6.890
6.890
(23.051)
- (23.051)
271.385 294.436 (23.051)
- (23.051) 23.051
271.385 271.385
Saldo em 2018
Ativo Passivo
Valor
ÀVFDO ÀVFDO
Outros (*) Líquido diferido diferido
Reconhecido no
resultado
(2.549)
92
69
(292)
3.925
128
1.373
1.373

,53-H&6//VREUHSUHMXt]RVÀVFDLVHEDVHV
negativas (a)
370.879
703 (81.957) 289.625 289.625
Provisão para participação nos resultados (PLR)
207
46
253
253
Provisão para perda esperada - contas a receber
19
12
31
31
Provisão para riscos trabalhistas e previdenciários
67
250
317
317
Constituição da provisão de manutenção
773
2.192
2.965
2.965
(23.401)
222
- (23.179)
6.514 (29.693)
Diferenças temporárias - Lei 12.973/14 (b)
Impostos diferidos ativos (passivos) antes da
compensação
348.544
3.425 (81.957) 270.012 299.705 (29.693)
- (29.693) 29.693
Compensação de imposto
Imposto diferido líquido ativo (passivo)
348.544
3.425 (81.957) 270.012 270.012
5HIHUHVHjFHVVmRGHFUpGLWRVGHSUHMXt]RVHEDVHVQHJDWLYDVGR5RGR$QHO2HVWHSDUDD639LDVH&&5FRQforme permitido pelo Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído pela lei n° 13.496/2017. (a)
$&RPSDQKLDHVWLPDUHFXSHUDURFUpGLWRWULEXWiULRGHFRUUHQWHGHSUHMXt]RVÀVFDLVHEDVHQHJDWLYDGDFRQWULEXLomR
social nos seguintes exercícios:
2019
2020
4.469
2021
5.058
2022
5.708
2023
11.452
2024
15.211
245.178
de 2025 a diante
287.076
Total
E 6DOGRVGHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVUHVXOWDQWHGDDSOLFDomRGRDUWLJRQGDOHLQ ÀPGR5HJLPH7ULEXWiULRGH7UDQVLomR FRPSRVWRVSULQFLSDOPHQWHSRUGHSUHFLDomRGRDWLYRLPRELOL]DGR ÀVFDO YHUVXVDPRUWL]DomR
GRDWLYRLQWDQJtYHO FRQWiELO HFXVWRVGHHPSUpVWLPRVFDSLWDOL]DGRV$UHFXSHUDomRGRVFUpGLWRVWULEXWiULRVSRGHUi
ser realizada em prazo diferente do acima estimado, em função de reorganizações societárias e de estrutura de
capital.
9. Pagamentos antecipados relacionados à concessão
2019
2018
Circulante
73.578
73.578
Não circulante
1.281.483
1.355.061
1RGHFRUUHUGRH[HUFtFLRÀQGRHPGHGH]HPEURGHIRLDSURSULDGRDRUHVXOWDGRRPRQWDQWHGH5
5QRH[HUFtFLRGH  D 2VSDJDPHQWRVDQWHFLSDGRVQRLQtFLRGDFRQFHVVmRHSUpSDJDPHQWRVDR
3RGHU&RQFHGHQWHUHODWLYRVjRXWRUJDÀ[DGDFRQFHVVmRIRUDPDWLYDGRVHHVWmRVHQGRDSURSULDGRVDRUHVXOWDGR
pelo prazo de concessão.
10. Partes relacionadas
2VVDOGRVGHDWLYRVHSDVVLYRVHPGHGH]HPEURGHHDVVLPFRPRDVWUDQVDo}HVTXHLQÁXHQFLDUDP
os resultados dos exercícios de 2019 e 2018, relativos às operações com partes relacionadas, decorrem de tranVDo}HVHQWUHD&RPSDQKLDVXDFRQWURODGRUDSURÀVVLRQDLVFKDYHVGDDGPLQLVWUDomRHRXWUDVSDUWHVUHODFLRQDGDV
Transações
Saldos
2019
2019
Ativo
Passivo
Despesas/custos
Contas
Fornecedores
Receitas
com serviços
a Receber/
e contas a
ÀQDQFHLUDV
prestados
Cessão Onerosa
pagar
Controladora
CCR S.A.
256 (b)
20 (b)
Outras partes relacionadas
Cor
2 (c)
4 (c)
AutoBAn
2 (c)
ViaOeste
51 (c)(h)
6 (c)
ViaQuatro
1 (c)
CPC
2.086 (d)
145 (d)
Samm
223 (e)
20 (e)
SPVias
4.583 (f)
65.483 (f)
ViaSul
2 (c)
Total, 31 de dezembro de 2019
2.565
4.583
65.539
197
Transações
Saldos
2018
2018
Ativo
Passivo
Despesas/
ReForne
custos
ceitas
cedores
com
Despesas
Contas a
Cessão
ÀQDQe contas
serviços
AFAC
ÀQDQFHLUDV
receber
Onerosa
ceiras
a pagar
prestados
Controladora
CCR S.A.
246 (b)
1.042 (g)
17.200 (g)
19 (b)
Infra SP
742.862 (a)
Outras partes relacionadas
AutoBAn
6 (c)
3 (c)
ViaOeste
28 (c)
44 (c)
ViaQuatro
5 (c)
19 (c)
CPC
99 (d)
SPVias
116 (f)
64.873 (f)
Samm
213 (e)
1.590 (d)
CPC
Total, 31 de
dezembro de
2.049
116
1.042
39
82.073
742.862
184
2018
1D$*2UHDOL]DGDHPGHDEULOGHIRLÀ[DGDDUHPXQHUDomRDQXDOGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGDDGPLQLVWUDomRHGLUHWRULDGD&RPSDQKLDGHDWp5DTXDOQmRLQFOXLRVHQFDUJRVVRFLDLV D $GLDQWDPHQWRSDUDIXWXURDXPHQWRGHFDSLWDO E &RQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHJHVWmRDGPLQLVWUDWLYDQDViUHDVGHFRQWDELOLGDde, assessoria jurídica, suprimentos, tesouraria e recursos humanos executados pela CCR – Divisão Actua, cujo
YHQFLPHQWRVHGiQRPrVVHJXLQWHDRGRIDWXUDPHQWR F 5HIHUHVHDHQFDUJRVGHIROKDGHSDJDPHQWRUHODWLYR
jWUDQVIHUrQFLDGHFRODERUDGRUHV G &RQWUDWRGHSUHVWDomRH[FOXVLYDGHVHUYLoRVGHDGPLQLVWUDomRGHREUDVGH
investimentos, conservação, serviços de informática e manutenção, cujos valores são liquidados mensalmente no
GLD~WLOGRPrV H 3UHVWDomRGHVHUYLoRVGHWUDQVPLVVmRGHGDGRV I 5HIHUHVHjFHVVmRRQHURVDGHFUpGLWR
GH,53-H&6//VREUHSUHMXt]RVÀVFDLVHEDVHVQHJDWLYDVGR5RGR$QHO2HVWHFRQIRUPHDXWRUL]DGRSHORDUWLJR
33 da MP nº 651/14, convertida para Lei nº 13.043/2014, remunerado à variação acumulada de 120,89% do CDI
entre a Companhia e a SPVias, com vencimento previsto em 20 de abril de 2022. Pagamentos de juros trimestrais
HSULQFLSDOVHQGRDSULPHLUDSDUFHODDYHQFHUHPGHDEULOGH J 5HIHUHVHjFHVVmRRQHURVDGHFUpGLWR
GH,53-H&6//VREUHSUHMXt]RVÀVFDLVHEDVHVQHJDWLYDVGR5RGR$QHO2HVWHFRQIRUPHDXWRUL]DGRSHORDUWLJR
da MP nº 651/14, convertida para Lei nº 13.043/2014, sem correção monetária, com vencimento em 14 de janeiro
GHGDWDHPTXHRFRUUHXDOLTXLGDomRGRPHVPRH K 5HIHUHVHDWUDQVIHUrQFLDGHYLGRDYHQGDGHDWLYRV
imobilizados.
11. Ativo Imobilizado
2018
2019
Taxa média anual
Saldo
Transferências Outros Saldo
inicial Adições Baixas
(a)
(b)
ÀQDO
de depreciação %
Valor de custo
Móveis e utensílios
1.625
(4)
47
1.668
Máquinas e equipamentos
21.763
(79)
1.426
- 23.110
Veículos
2.892
- (223)
1.191
3.860
Equipamentos operacionais
42.640
- (363)
1.787
(6) 44.058
Imobilizado em andamento
3.408
7.687
(4.846)
(11)
6.238
Total custo
72.328
7.687 (669)
(395)
(17) 78.934
Valor de depreciação
Móveis e utensílios
10
(982)
(146)
4
- (1.124)
Máquinas e equipamentos
11
(14.396) (2.272)
78
- (16.590)
Veículos
33
(2.284)
(430)
221
- (2.493)
Equipamentos operacionais
14
(28.267) (3.467)
359
3
- (31.372)
(45.929) (6.315)
662
3
- (51.579)
Total depreciação
Total geral
26.399
1.372
(7)
(392)
(17) 27.355

Taxa média anual de
depreciação %

2017
2018
Saldo
Transferências
inicial Adições Baixas
(a)

Saldo
ÀQDO

Valor de custo
Móveis e utensílios
1.501
(7)
131
1.625
Máquinas e equipamentos
20.856
(17)
924 21.763
Veículos
2.537
(83)
438
2.892
Equipamentos operacionais
35.708
(13)
6.945 42.640
4.617
7.472
(8.681)
3.408
Imobilizado em andamento
65.219
7.472 (120)
(243) 72.328
Total custo
Valor de depreciação
Móveis e utensílios
10
(846)
(142)
6
(982)
Máquinas e equipamentos
11
(12.201) (2.185)
16
(26) (14.396)
Veículos
33
(1.892)
(460)
68
- (2.284)
(25.439) (2.864)
10
26 (28.267)
Equipamentos operacionais
14
(40.378) (5.651)
100
- (45.929)
Total depreciação
24.841
1.821
(20)
(243) 26.399
Total geral
)RUDPDFUHVFLGRVDRVDWLYRVLPRELOL]DGRVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVQRPRQWDQWHGH5HPGHGH]HPEURGH
5HPGHGH]HPEURGH $WD[DPpGLDGHFDSLWDOL]DomRHPIRLGHDD FXVWRGRVHPSUpVWLPRVGLYLGLGRSHORVDOGRPpGLRGHGHErQWXUHV HDDHP D 5HFODVVLÀFDo}HVGRDWLYRLPRELOL]DGRSDUDR
LQWDQJtYHO E 5UHIHUHVHjUHFODVVLÀFDomRGRDWLYRLPRELOL]DGRSDUDFXVWRH5UHIHUHVHDEDL[DGHFDXomR
12. Intangível e intangível em construção
2018
2019
Taxa média anual
Saldo
Transfe- Outros Saldo
inicial Adições Baixas rências (a)
(b)
ÀQDO
de amortização %
Valor de custo
Direitos de exploração da infraestrutura
444.680
238
804 (405) 445.317
Direitos de uso de sistemas informatizados
1.521
(22)
51
1.550
Direitos de uso de sistemas
informatizados em andamento
145
338
483
Intangível
446.201
383
(22)
1.193 (405) 447.350
Intangível em construção
23.608 51.125
(798)
(22) 73.913
Total custo
469.809 51.508
(22)
395 (427) 521.263
Valor de amortização
Direitos de exploração da
infraestrutura
(*)
(63.734) (14.091)
(3)
83 (77.745)
Direitos de uso de sistemas
informatizados
20
(1.041)
(163)
- (1.204)
Total amortização
(64.775) (14.254)
(3)
83 (78.949)
Total geral
405.034 37.254
(22)
392 (344) 442.314
2017
2018
Taxa média anual
Saldo Adoção Inicial
Transfe- Saldo
de amortização %
inicial
CPC 47 Adições rências (a)
ÀQDO
Valor de custo
Direitos de exploração da infraestrutura
440.825
(48.722)
52.577 444.680
Direitos de uso de sistemas informatizados
1.278
243
1.521
Intangível
442.103
(48.722)
52.820 446.201
Intangível em construção
48.722 27.463
(52.577) 23.608
Total custo
442.103
- 27.463
243 469.809
Valor de amortização
Direitos de exploração da
infraestrutura
(*)
(50.929)
- (12.805)
- (63.734)
Direitos de uso de sistemas
informatizados
20
(898)
(143)
- (1.041)
Total amortização
(51.827)
- (12.948)
- (64.775)
Total geral
390.276
- 14.515
243 405.034
)RUDPDFUHVFLGRVDRVDWLYRVLQWDQJtYHLVFXVWRVGHHPSUpVWLPRVQRPRQWDQWHGH5HPGHGH]HPEUR
GH 5HPGHGH]HPEURGH $WD[DPpGLDGHFDSLWDOL]DomRHPIRLGHDD FXVWR
GRVHPSUpVWLPRVGLYLGLGRSHORVDOGRPpGLRGHGHErQWXUHV HDDHP $PRUWL]DomRSHODFXUYDGH
EHQHItFLRHFRQ{PLFR D 5HFODVVLÀFDo}HVGRDWLYRLPRELOL]DGRSDUDLQWDQJtYHO E 5UHIHUHVHDGHVDSURSULDção e R$ 322 refere-se a baixa de ativos contratados em anos anteriores, com valor diferente do valor de mercado.
13. Debêntures
Taxa efetiva
Saldos
de custo de Custo de
Taxas
transação transação dos custos a Vencimento
Série
2019
2018
contratuais
ÀQDO
(% a.a.) incorridos apropriar 2019
6ª Emissão Abril de
805.983 807.711 (b)
1. 6pULH~QLFD
120% do CDI 0,0760% (a)
3.171
1.910
2024
Total geral
1.910
805.983 807.711
Circulante
Debêntures
39.892 10.226
Custos de transação
(590)
(606)
39.302
9.620
Não circulante
Debêntures
768.001 800.001
Custos de transação
(1.320) (1.910)
766.681 798.091
(a) O custo efetivo destas transações refere-se aos custos de transação incorridos na emissão dos títulos e não
FRQVLGHUDWD[DVSyVÀ[DGDVXPDYH]TXHQDGDWDGHFDGDWUDQVDomRQmRVmRFRQKHFLGDVDVIXWXUDVWD[DVGH
&',DSOLFiYHLV(VWDVWD[DVVRPHQWHVHUmRFRQKHFLGDVFRPDÁXrQFLDGRSUD]RGHFDGDWUDQVDomRGarantia: (b)
$YDOÀDQoDFRUSRUDWLYDGDFRQWURODGRUD&&56$QDSURSRUomRGHVXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDCronograma de
desembolsos (não circulante):
2019
2021
124.001
2022
168.000
2023
112.000
364.000
2024
768.001
Total
$VHJXLUHVSHFLÀFDPRVDVSULQFLSDLVFRQGLo}HVJDUDQWLDVHFOiXVXODVUHVWULWLYDVYLQFXODGDVDRVFRQWUDWRVGHGHbêntures, seguindo a indexação da primeira coluna do quadro onde as operações estão detalhadas. As condições,
garantias e restrições pactuadas vêm sendo cumpridas regularmente. 1. Em 25 de outubro de 2017, foi realizada a
HPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVTXLURJUDIiULDHFRPJDUDQWLDÀGHMXVVyULDGD&&5
QRYDORUQRPLQDOWRWDOGH5UHDOL]DGDHPVpULH~QLFDHFRPUHPXQHUDomRGHGR&',2SDJDPHQWR
GHMXURVpVHPHVWUDODSDUWLUGHGHDEULOGHHDDPRUWL]DomRGRSULQFLSDOpFXVWRPL]DGDHPSDUFHODV
DQXDLVHFRQVHFXWLYDVDSDUWLUGHGHDEULOGHDWpGHDEULOGH'HQWUHDVSULQFLSDLVFOiXVXODVGH
YHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHVWmRDDOWHUDomRVRFLHWiULDGDHPLVVRUDTXHUHVXOWHQDSHUGDSHODÀDGRUDGRFRQWUROH
DFLRQiULRGLUHWRHLQGLUHWRGDHPLVVRUDDOWHUDomRGHREMHWRVRFLDORXWpUPLQRDQWHFLSDGRGRFRQWUDWRGHFRQFHVVmR
14. Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários
$&RPSDQKLDpSDUWHHPDo}HVMXGLFLDLVHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVSHUDQWHWULEXQDLVHyUJmRVJRYHUQDPHQWDLV
decorrentes do curso normal de suas respectivas operações, envolvendo questões trabalhistas, previdenciárias e
FtYHLV$$GPLQLVWUDomRFRQVWLWXLXSURYLVmRHPPRQWDQWHFRQVLGHUDGRVXÀFLHQWHSDUDFREULUDVSURYiYHLVSHUGDV
estimadas com as ações em curso, conforme quadro abaixo, com base em (i) informações de seus assessores
jurídicos, (ii) análise das demandas judiciais pendentes e (iii) com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas:
2018
2019
Atualização de bases
Saldo
processuais Saldo
inicial Constituição Reversão Pagamentos
e monetária ÀQDO
Não circulante
Cíveis
405
372
(266)
(990)
479
529
400
(72)
(634)
(150)
73
Trabalhistas e previdenciárias
934
772
(338)
(1.624)
329
73
A Companhia possui outros riscos passivos relativos a questões cíveis e trabalhistas, avaliadas pelos assessores
jurídicos como sendo de risco possível, nos montantes indicados abaixo, para os quais nenhuma provisão foi
constituída, tem em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não determinam sua contabilização.
2019
2018
Cíveis
980
8
35
145
Trabalhistas
1.015
153
15. Provisão de manutenção
2018
2019
Constituição de provisão
Ajuste a
Saldo inicial
a valor presente valor presente 6DOGRÀQDO
8.720
10.680
876
20.276
Não circulante
As taxas anuais de 2019 e 2018, para cálculo do valor presente, foram de 6,60% e 7,54%, respectivamente.
16. Patrimônio líquido
a) Capital social: 2 FDSLWDO VRFLDO VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR GD &RPSDQKLD p GH 5  FRPSRVWR SRU
651.717 de ações ordinárias e 651.717 de ações preferenciais. Em 26 de novembro de 2019, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) uma redução de capital para absorção dos prejuízos acumulados no valor de
R$ 480.128. Em 27 de novembro de 2019, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) um aumento
de capital no valor de R$ 742.862. b) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em
FDGDH[HUFtFLRVRFLDOQRVWHUPRVGRDUWGD/HLQDWpROLPLWHGHGRFDSLWDOVRFLDOc) Dividendos: A Administração da Companhia propôs a distribuição de dividendos adicionais no montante de R$ 6.259, a
serem aprovados na AGO de 2020. Os requerimentos relativos aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao
exercício de 2019, foram atendidos conforme o quadro a seguir:
continua
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2019
Lucro líquido do exercício
16.063
(803)
(-) Constituição de reserva legal
15.260
Lucro líquido ajustado
Dividendo mínimo obrigatório - 25% sobre o lucro líquido ajustado 3.815
(9.000)
Total de juros sobre capital próprio pagos
d) Juros sobre capital próprio: Em 16 de dezembro de 2019, foi aprovado
em Assembleia Geral Extraordinária, o destaque, pela Companhia, de juros
sobre capital próprio, no montante de R$ 9.000, relativo ao lucro do exercício, pago em 20 de dezembro de 2019.
17. Receitas operacionais
2019
2018
Receitas de pedágio
276.843
262.496
Receitas de construção (ICPC 01 R1)
48.334
26.532
Receitas acessórias
2.570
2.428
276
Outras Receitas
327.747
291.732
Receita bruta
Impostos sobre receitas
(24.185)
(22.934)
(4)
Devoluções
(24.189)
(22.934)
Deduções da receita bruta
303.558
268.798
Receita operacional líquida
18. 5HVXOWDGRÀQDQFHLUR
2019
2018
'HVSHVDVÀQDQFHLUDV
Juros sobre debêntures
(57.288) (68.139)
Juros e variações monetárias com partes relacionadas
- (1.042)
Ajuste a valor presente da provisão de manutenção
(876)
(488)
&DSLWDOL]DomRGHFXVWRVGHHPSUpVWLPRV
3.278
1.746
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros
(17)
(18)
Juros sobre mútuos com terceiros (a)
(6.646) (6.701)
Ajuste a Valor Presente - arrendamento mercantil
(1)
2XWUDVGHVSHVDVÀQDQFHLUDV
(316)
(163)
(66)
(613)
Taxas, comissões e outras

2019
2018 está detalhada a premissa para obtenção das taxas do cenário provável:
(61.932) (75.418)  5HIHUHVHjWD[DGHGLYXOJDGDSHOD%  2VYDORUHVGH
5HFHLWDVÀQDQFHLUDV
exposição não contemplam ajustes a valor justo, não estão deduzidos dos
Juros e variações monetárias com partes relacionadas
4.583
116 FXVWRVGHWUDQVDomR,55)HWDPEpPQmRFRQVLGHUDPRVVDOGRVGHMXURV
5HQGLPHQWRVREUHDSOLFDomRÀQDQFHLUD
2.963
2.157 em 31/12/2019, quando estes não interferem nos cálculos dos efeitos posVariações Cambiais sobre fornecedores estrangeiros
14
- WHULRUHV   2V FHQiULRV GH HVWUHVVH FRQWHPSODP XPD GHSUHFLDomR GRV
57
72 IDWRUHVGHULVFR &', H  &RPRRFRQFHLWRpGHGtYLGDOtTXLGDRFHQiULR
-XURVHRXWUDVUHFHLWDVÀQDQFHLUDV
7.617
2.345 SDUDVHPHQVXUDURLPSDFWRQRFDL[DVREUHDVDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVpR
(54.315) (73.073) mesmo para o endividamento, ou seja, de aumento de taxas de juros. Neste
5HVXOWDGRÀQDQFHLUROtTXLGR
(a) Contrato de mútuo remunerado à variação acumulada de 105% do CDI FHQiULRDVDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVVHEHQHÀFLDPSRLVVmRSyVÀ[DGD
entre o RodoAnel Oeste e Encalso. Em 14 de julho de 2017, esse mútuo foi 20. Compromissos vinculados a contratos de concessão
cedido para o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), com a. Compromisso com o Poder Concedente: Outorga variável: Refere-se à parte do preço da delegação do serviço público, representado por
vencimento em 18 de novembro de 2024.
YDORUYDULiYHOFRPYHQFLPHQWRDWpR~OWLPRGLD~WLOGRPrVVXEVHTXHQWH
19. ,QVWUXPHQWRVÀQDQFHLURV
correspondente a 3% da receita mensal bruta. A partir de julho de 2013
$ &RPSDQKLD PDQWpP RSHUDo}HV FRP LQVWUXPHQWRV ÀQDQFHLURV $ DGPL(exceto outubro de 2013), a alíquota passou de 1,5% sobre receita bruQLVWUDomR GHVVHV LQVWUXPHQWRV p HIHWXDGD SRU PHLR GH HVWUDWpJLDV RSHta mensal, conforme autorizado pelo Poder concedente. No decorrer do
racionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e
exercício de 2019, foi pago ao Poder Concedente o montante de R$ 4.204
segurança. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes referente ao direito de outorga variável (R$ 3.972 no exercício de 2018). b.
FRPDVSROtWLFDVHHVWUDWpJLDVGHÀQLGDVSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD Compromissos relativos à concessão: A concessionária assumiu com3DUDDSRLRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQDVTXHVW}HVÀ- promissos em seu contrato de concessão que contemplam investimentos
QDQFHLUDVHVWUDWpJLFDVDFRQWURODGRUD&&56$SRVVXLXP&RPLWrGH5H- (melhorias e manutenções) a serem realizados durante o prazo da concessultados e Finanças, formado por conselheiros indicados pelos acionistas VmR 2V YDORUHV GHPRQVWUDGRV DEDL[R UHÁHWHP R YDORU GRV LQYHVWLPHQWRV
controladores e conselheiros independentes, que analisa as questões que estabelecidos no início do contrato de concessão, ajustados por reequilíGL]HPUHVSHLWRjSROtWLFDHHVWUXWXUDÀQDQFHLUDGD&RPSDQKLDDFRPSDQKD EULRV ÀUPDGRV FRP R 3RGHU &RQFHGHQWH H DWXDOL]DGRV DQXDOPHQWH SHORV
HLQIRUPDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVREUHTXHVW}HVÀQDQFHLUDVFKDYH índices de reajuste tarifário:
WDLVFRPRHPSUpVWLPRVUHÀQDQFLDPHQWRVGHGtYLGDVGHORQJRSUD]RDQiOLVH
2019
2018
GHULVFRH[SRVLo}HVDRFkPELRDYDOHPRSHUDo}HVQtYHOGHDODYDQFDJHP Compromisso de investimento
442.649
470.498
política de dividendos, emissão de ações, emissão de títulos de dívida e Os valores acima não incluem eventuais investimentos contingentes, de
LQYHVWLPHQWRV$&RPSDQKLDQmRSRVVXLHQmRRSHURXFRPLQVWUXPHQWRVÀ- nível de serviço e casos em discussão para reequilíbrio.
nanceiros derivativos durante os exercícios apresentados. Todas as opera- 21. 'HPRQVWUDomRGRVÁX[RVGHFDL[D
o}HVFRPLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVHVWmRUHFRQKHFLGDVQDVGHPRQVWUDo}HV a. Efeitos nas demonstrações em referência, que não afetaram o caixa no
H[HUFtFLRÀQGRHPGHGH]HPEURGHH&DVRDVRSHUDo}HV
ÀQDQFHLUDVFRQIRUPHTXDGURDVHJXLU
WLYHVVHP DIHWDGR R FDL[D VHULDP DSUHVHQWDGDV QDV UXEULFDV GR ÁX[R GH
2019
2018
caixa abaixo:
$WLYRVÀQDQFHL- 3DVVLYRVÀQDQ$WLYRVÀQDQFHL- 3DVVLYRVÀQDQ2019
2018
Valor justo
Valor justo ros mensura- ceiros mensu- Cessão onerosa - partes relacionadas
ros mensura- ceiros mensu- (81.957)
através do
através do
dos ao custo rados ao custo
dos ao custo rados ao custo Impostos diferidos
- 81.957
resultado
resultado
amortizado
amortizado
amortizado
amortizado Impostos e contribuições a recolher e provisão imposto
Ativos
997 1.005
de renda e contribuição social
Caixa e bancos
2.001
3.446
- Efeito no caixa líquido das atividades operacionais
997 1.005
$SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
79.054
16.803
- Mútuos cedidos à terceiros
(997) (1.005)
Contas a receber
17.601
15.459
- (IHLWRQRFDL[DOtTXLGRGDVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
(997) (1.005)
Contas a receber - partes relacionadas
56
39
- b.$&RPSDQKLDFODVVLÀFDRVMXURVSDJRVFRPRDWLYLGDGHGHÀQDQFLDPHQWR
Cessão onerosa - partes relacionadas
65.483
82.073
- SRUHQWHQGHUTXHWDOFODVVLÀFDomRPHOKRUUHSUHVHQWDRVÁX[RVGHREWHQomR
Passivos
de recursos. c. 5HFRQFLOLDomRGDVDWLYLGDGHVGHÀQDQFLDPHQWR
Debêntures (a)
(805.983)
(807.711)
Dividendos
Fornecedores e outras contas a pagar
(7.542)
(9.919)
e juros soArrenDebên- bre capital damento
Mútuos cedidos à terceiros
(102.135)
(96.486)
próprio mercantil
tures
Total
Fornecedores e contas a pagar - partes
(807.711)
- (807.711)
relacionadas
(197)
(184) Saldo Inicial
9DULDo}HVGRVÁX[RVGH
Arrendamento mercantil
(4)
Partes Relacionadas - AFAC
(742.862) FDL[DGHÀQDQFLDPHQWR
(358)
(364) Pagamentos de principal
Obrigações com o poder concedente
e juros
59.016
25
59.041
81.055
83.140
(916.219)
20.249
97.571
(1.657.526)
Dividendos e juros sobre
(a) Valores líquidos dos custos de transação.
capital próprio
9.000
9.000
2V VHJXLQWHV PpWRGRV H SUHPLVVDV IRUDP DGRWDGRV QD GHWHUPLQDomR GR
2019
2018 Total das variações nos
 ÁX[RVGHFDL[DGH
valor justo: • &DL[DHEDQFRVHDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDV²Os saldos em Nível 2:
59.016
9.000
25
68.041
79.054
16.803   ÀQDQFLDPHQWR
caixa e bancos têm seus valores justos idênticos aos saldos contábeis. As $SOLFDo}HVÀQDQFHLUDV
Outras
variações
DSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVHPIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVHVWmRYDORUL]DGDVSHOR 2VGLIHUHQWHVQtYHLVIRUDPGHÀQLGRVDVHJXLU1tYHOSUHoRVQHJRFLDGRV Despesas com juros, variação
YDORUGDFRWDGRIXQGRQDGDWDGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVTXHFRUUHV- VHPDMXVWHV HPPHUFDGRVDWLYRVSDUDDWLYRVHSDVVLYRVLGrQWLFRV1tYHO monetária e cambial
(57.288)
- (57.288)
SRQGHDRVHXYDORUMXVWR$VDSOLFDo}HVÀQDQFHLUDVHP&'% &HUWLÀFDGRGH 2: inputs, diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos Adoção inicial do CPC 06
(28)
(28)
no
nível
1,
que
são
observáveis
para
o
ativo
ou
passivo,
diretamente
(preReversão do ajuste a valor
Depósito Bancário) e instrumentos similares possuem liquidez diária com
oRV RXLQGLUHWDPHQWH GHULYDGRGHSUHoRV H1tYHOSUHPLVVDVSDUDR presente
(1)
(1)
recompra na “curva do papel” e, portanto, a Companhia entende que seu
ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado Destaque de juros sobre
valor justo corresponde ao seu valor contábil. • Contas a receber, contas
(inputs não observáveis). Análise de sensibilidade: As análises de sen- capital próprio
(9.000)
(9.000)
a receber - partes relacionadas, fornecedores e outras contas a pagar, sibilidade são estabelecidas com base em premissas e pressupostos em
Total das outras variações (57.288)
(9.000)
(29) (66.317)
fornecedores e contas a pagar - partes relacionadas, cessão onerosa relação a eventos futuros. A Administração da Companhia revisa regular- Saldo Final
(805.983)
(4) (805.987)
- partes relacionadas, mútuos cedidos à terceiros, e partes relaciona- mente essas estimativas e premissas utilizadas nos cálculos. No entanto, 22. Eventos subsequentes
das - AFAC - Os valores justos são próximos dos saldos contábeis, dado o a liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
curto prazo para liquidação das operações. Os mútuos e a cessão onerosa em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade inerente ao DQXQFLRX TXH R FRURQDYtUXV &29,'  p XPD HPHUJrQFLD GH VD~GH
foram acordados com base em taxas de mercado. • Arrendamento mer- processo utilizado na preparação das análises. Análise de sensibilidade global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e
cantil e obrigações com o poder concedente - Consideram-se os valores de variações nas taxas de juros: Abaixo estão demonstrados os valores entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto,
FRQWiEHLVGHVVHVLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVHTXLYDOHQWHVDRVYDORUHVMXVWRV resultantes das variações monetárias e de juros sobre os contratos de de- aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem
SRUVHWUDWDUHPGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVFRPFDUDFWHUtVWLFDVH[FOXVLYDV ErQWXUHVFRPWD[DVSyVÀ[DGDVQRKRUL]RQWHGHPHVHVRXVHMDDWp gerar os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidas nas
RULXQGRVGHIRQWHVGHÀQDQFLDPHQWRHVSHFtÀFDVDebêntures mensura- GHGH]HPEURGHRXDWpRYHQFLPHQWRÀQDOGHFDGDRSHUDomRRTXH demonstrações financeiras. Considerando a situação atual da disseminação
do surto, entendemos que a nossa projeção de receitas e dos fluxos de
dos ao custo amortizado&DVRIRVVHDGRWDGRRFULWpULRGHUHFRQKHFHU ocorrer primeiro.
Efeito em R$
caixa operacionais para o ano de 2020 deverá ser revisada, podendo ser
esses passivos pelos seus valores justos, os saldos apurados seriam os
no resultado
possível o reconhecimento de provisão para perda ao valor recuperável nos
seguintes:
Venci- Exposi- Cenário
ativos da Companhia, principalmente, relacionado a realização de contas
2019
2018
mentos ção em prová- Cenário Cenário a receber, recuperabilidade do ativo intangível e realização do imposto
Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo Operação
até R$ (3)(4)
vel A 25% B 50%
Risco
de renda e contribuição social diferidos. Considerando a imprevisibilidade
Debêntures (a) (b)
807.893
834.364
810.227
856.758 Debêntures - 6ª
Abril de
CDI (2) 2024
807.893 (42.667) (53.389) (64.133) GD HYROXomR GR VXUWR H GRV VHXV LPSDFWRV QmR p DWXDOPHQWH SUDWLFiYHO
(a) Os valores contábeis estão brutos dos custos de transação. (b) Os va- Emissão
fazer uma estimativa do efeito financeiro do surto nas receitas e fluxos de
ORUHVMXVWRVHVWmRTXDOLÀFDGRVQRQtYHOFRQIRUPHGHÀQLomRGHWDOKDGDQR $SOLFDomRÀQDQ
(5)
(2)
79.054 3.422
4.277
5.132 caixa operacionais estimados, ou do valor recuperável da Companhia.A
item “Hierarquia de valor justo”, a seguir. Os valores justos foram calcula- FHLUD 0HQNDU,,  CDI
Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações
Mútuo Rodoanel
Novembro
GRVSURMHWDQGRVHRVÁX[RVGHFDL[DDWpRYHQFLPHQWRGDVRSHUDo}HVFRP
Oeste x Terceiro CDI (2) de 2024
112.543 5.184
6.482
7.778 e na posição patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de
EDVHHPWD[DVIXWXUDVREWLGDVDWUDYpVGHIRQWHVS~EOLFDV H[%H%ORRP- Efeito liquído
(34.061) (42.630) (51.223) implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas
berg), acrescidas dos spreads contratuais e trazidos a valor presente pela As taxas de juros consideradas foram (1):
RSHUDo}HVHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV$WpDGDWDGHDXWRUL]DomRSDUD
WD[DOLYUHGHULVFR SUp', Hierarquia de valor justo: A Companhia possui
CDI (2)
4,40% 5,50% 6,60% emissão dessas demonstrações financeiras, a controladora da Companhia
RVVDOGRVDEDL[RGHLQVWUXPHQWRVÀQDQFHLURVDYDOLDGRVSHORYDORUMXVWRRV (1) As taxas apresentadas acima serviram como base para o cálculo. As instalou comitê, o qual está avaliando as possíveis medidas a serem
TXDLVHVWmRTXDOLÀFDGRVDVHJXLU
mesmas foram utilizadas nos 12 meses do cálculo: No item (2) a abaixo, tomadas, diante dos eventos que estão ocorrendo.
Composição do Conselho de Administração
Fábio Russo Corrêa

Presidente do Conselho

Ana Luiza Borges Martins

Vice-Presidente

Composição da Diretoria
Marcelo Bandeira Ferreira Boaventura
Diretor Presidente
Fábio Russo Corrêa
Diretor de Engenharia e Operações

Contador
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da Concessionária do Rodoanel HFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVGHDFRUGRFRPHVVDV turos e suas premissas para determinar a capacidade de recuperação de
Oeste S.A. Barueri - SP. Opinião com ressalva: Examinamos as de- QRUPDV $FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VXÀFLHQWH H ativos, as quais incluem a estimativa de tráfego, aos índices que reajustam
PRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD&RQFHVVLRQiULDGR5RGRDQHO2HVWH6$ &RP- apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Outras informa- as tarifas, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a respectiva elaspanhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de o}HV TXH DFRPSDQKDP DV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV H R UHODWyULR WLFLGDGHDR3,%GRQHJyFLRFXVWRVRSHUDFLRQDLVLQÁDomRLQYHVWLPHQWRGH
2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen- dos auditores: $ DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SRU HVVDV capital e taxas de descontos, a complexidade do processo, o qual requer
WHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÁX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFt- outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa XPJUDXVLJQLÀFDWLYRGHMXOJDPHQWRSRUSDUWHGD&RPSDQKLDSDUDGHWHUPLFLR ÀQGR QHVVD GDWD EHP FRPR DV FRUUHVSRQGHQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV RSLQLmR VREUH DV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV QmR DEUDQJH R 5HODWyULR GD QDomRGHVVDHVWLPDWLYDFRQWiELOFRQVLGHUDPRVHVVHDVVXQWRVLJQLÀFDWLYR
FRPSUHHQGHQGRDVSROtWLFDVFRQWiEHLVVLJQLÀFDWLYDVHRXWUDVLQIRUPDo}HV Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audito- para a nossa auditoria. Como auditoria endereçou esse assunto: Realielucidativas. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto ria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações zamos o entendimento do desenho dos controles internos chave relacionadescrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as ÀQDQFHLUDVQRVVDUHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR dos com a preparação e revisão do plano de negócios, orçamentos e análiGHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, incon- ses ao valor recuperável disponibilizadas pela Companhia. Com o auxílio
HP WRGRV RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ÀQDQFHLUD GD VLVWHQWH FRP DV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV RX FRP QRVVR FRQKHFLPHQWR GHQRVVRVHVSHFLDOLVWDVHPÀQDQoDVFRUSRUDWLYDVDYDOLDPRVDVSULQFLSDLV
Concessionária do Rodoanel Oeste S.A. em 31 de dezembro de 2019, o obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma SUHPLVVDVHGDGRVWpFQLFRVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDQDPHQVXUDomRGR
GHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÁX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distor- YDORU UHFXSHUiYHO GRV DWLYRV QmR ÀQDQFHLURV FRPSDUDPRV DV SUHPLVVDV
ÀQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO ção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comuni- utilizadas com os dados disponíveis no mercado e efetuamos análise de
Base para opinião com ressalva: Conforme nota explicativa 1.1 às de- car esse fato. Em decorrência do assunto descrito na seção “Base para sensibilidade no que tange às premissas e metodologia utilizadas. AdicioPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV IRL FHOHEUDGR SRU VXD FRQWURODGRUD R 7HUPR GH opinião com ressalva”, não foi possível concluir se as outras informações QDOPHQWHFRQVLGHUDPRVWDPEpPDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQ$XWRFRPSRVLomRFRPR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR ´,QVWUX- WDPEpPSRGHULDPHVWDUGLVWRUFLGDVGHIRUPDUHOHYDQWHSHODPHVPDUD]mR ceiras, quanto às premissas e julgamentos utilizados no teste do valor recuPHQWRµ GRTXDOD&RPSDQKLDpSDUWHLQWHJUDQWH2VHIHLWRVUHOHYDQWHVGHV- com relação aos valores e outros aspectos descritos na referida seção. perável de seus ativos. Com base nas evidências obtidas por meio dos
VH LQVWUXPHQWR DSOLFiYHLV D &RPSDQKLD IRUDP UHÁHWLGRV QDV GHPRQVWUD- Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são procedimentos acima sumarizados, consideramos que são aceitáveis as
o}HVÀQDQFHLUDVHPLWLGDV$VLQYHVWLJDo}HVGDVDXWRULGDGHVS~EOLFDVQmR DTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURÀVVLRQDOIRUDPRVPDLVVLJQLÀFDWLYRV premissas e metodologias utilizadas no teste do valor recuperável dos atiforam concluídas e, dessa forma, novas informações podem ser reveladas em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no YRV QmR ÀQDQFHLURV DVVLP FRP DV UHVSHFWLYDV GLYXOJDo}HV QR FRQWH[WR
no futuro. A Companhia e sua controladora não puderam nos apresentar a FRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVFRPRXPWRGR GDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRUHIHUHQWHVDRH[HUFttotalidade das informações e documentação correlata, por estarem protegi- HQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVH FLRÀQGRHPGHGH]HPEURGHRealização do imposto de renda e
das por segredo de justiça, conforme mencionado na referida nota explica- portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. contribuição social diferidos: Veja as notas explicativas 2(m) e 8 das
WLYD1RPRPHQWRQmRpSUDWLFiYHOGHWHUPLQDUVHKiSHUGDSURYiYHOGHFRU- $OpPGRDVVXQWRGHVFULWRQDVHomR´%DVHSDUDRSLQLmRFRPUHVVDOYDµGH- GHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVPrincipais assuntos de auditoria: A Comparente de obrigação presente em vista de evento passado e nem fazer uma terminamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de nhia possui imposto de renda e contribuição social diferidos decorrentes de
mensuração razoável quanto a eventuais novas provisões passivas sobre auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Redução ao valor re- GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV SUHMXt]RV ÀVFDLV DFXPXODGRV H EDVH QHJDWLYD GD
HVWHDVVXQWRQHVWDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV&RQVHTXHQWHPHQWHQmR cuperável (impairment GHDWLYRVQmRÀQDQFHLURVUHODFLRQDGRVjFRQ- contribuição social. Tais saldos são reconhecidos na medida em que seja
foi possível determinar se teria havido necessidade de efetuar ajustes e/ou cessão: 9HMDDVQRWDVH[SOLFDWLYDV L HGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHL- provável que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as difeGLYXOJDo}HVDGLFLRQDLVQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVHPGHGH]HPEUR ras. Principais assuntos de auditoria: A Companhia avaliou a existência UHQoDV WHPSRUiULDV RV SUHMXt]RV ÀVFDLV DFXPXODGRV H EDVH QHJDWLYD GD
GHHLQIRUPDo}HVFRUUHVSRQGHQWHVGLYXOJDGDVSDUDÀQVGHFRPSDUD- GHLQGLFDGRUGHUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGRVDWLYRVQmRÀQDQFHLURVH contribuição social possam ser realizados. As estimativas dos lucros tribução. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e utilizou o cálculo do valor em uso para mensuração do valor recuperável. táveis futuros são preparadas pela Companhia com base em seu julgameninternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 3DUDFiOFXORGRYDORUHPXVRXWLOL]RXVHRPpWRGRGHÁX[RGHFDL[DGHV- to e suportadas por seu plano de negócios. Consideramos este assunto
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabi- FRQWDGRFRPEDVHHPSURMHo}HVHFRQ{PLFRÀQDQFHLUDVTXHpEDVHDGRQR FRPRVLJQLÀFDWLYRSDUDDQRVVDDXGLWRULDGHYLGRjVLQFHUWH]DVHDOWRJUDX
OLGDGHV GRV DXGLWRUHV SHOD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDVµ 6R- RUoDPHQWRDSURYDGRSHOD&RPSDQKLDQDGDWDGDDYDOLDomRDWpDGDWDÀQDO de julgamento inerente ao processo de determinação das estimativas dos
mos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios GR SUD]R GH FRQFHVVmR FRQVLGHUDQGR WD[DV GH GHVFRQWR TXH UHÁLWDP RV lucros tributáveis futuros que se baseia em premissas que são afetadas por
pWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URÀVVLRQDOGR&RQWDGRUH ULVFRV HVSHFtÀFRV UHODFLRQDGRV DRV FRPSRQHQWHV 'HYLGR jV LQFHUWH]DV FRQGLo}HVIXWXUDVHVSHUDGDVGDHFRQRPLDHGRPHUFDGRDOpPGHSUHPLVQDVQRUPDVSURÀVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH LQHUHQWHVDRSURFHVVRGHGHWHUPLQDomRGDVHVWLPDWLYDVGHÁX[RVFDL[DIX- sas de crescimento da receita decorrente de cada atividade operacional da
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Companhia, que podem ser impactados pelas reduções ou crescimentos
HFRQ{PLFRVDVWD[DVGHLQÁDomRHVSHUDGDVYROXPHGHWUiIHJRHQWUHRXtras. Como auditoria endereçou esse assunto: Realizamos o entendimento do desenho dos controles internos chave relacionados com a preparação e revisão do plano de negócios, orçamentos e análises ao valor recuperável disponibilizadas pela Companhia. Com o auxílio de nossos especialistas em tributos diretos, efetuamos o recálculo matemático da apuração
do imposto de renda e contribuição social diferidos, avaliamos se as adições e exclusões estão de acordo a legislação tributária. Com o auxílio de
QRVVRVHVSHFLDOLVWDVHPÀQDQoDVFRUSRUDWLYDVHIHWXDPRVRUHFiOFXORPDtemático das projeções dos lucros tributáveis futuros para a realização das
GLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHSUHMXt]RVÀVFDLVDFXPXODGRVDYDOLDPRVDVSULQFLSDLVSUHPLVVDVHGDGRVWpFQLFRVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDQDSURMHomRGH
lucros tributáveis futuros, comparamos as premissas utilizadas com os dados disponíveis no mercado e efetuamos análise de sensibilidade no que
WDQJH jV SUHPLVVDV H PHWRGRORJLD XWLOL]DGDV &RQVLGHUDPRV WDPEpP DV
GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV TXDQWR DR SUD]R HVWLPDGR
SDUDXWLOL]DomRGRFUpGLWRWULEXWiULRUHJLVWUDGRGHFRUUHQWHGHSUHMXt]RÀVFDO
e base negativa de contribuição social. Com base nas evidências obtidas
por meio dos procedimentos acima sumarizados, consideramos aceitáveis
as premissas e metodologias utilizadas na determinação do lucro tributável
futuro e valor do imposto de renda e contribuição social diferidos, assim
FRPRDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRÀQGRHPGHGH]HPEUR
de 2019. Ênfase: Chamamos a atenção para o descrito na nota explicativa
n°1, que menciona a ação popular protocolada em 15 de dezembro de 2008
que pleiteia a anulação do contrato de concessão de operação do Rodoanel
Mário Covas, objeto operacional da Companhia. A ação foi julgada proceGHQWHHPSULPHLUDLQVWkQFLDHSRVWHULRUPHQWHVXVSHQVDFRPOLPLQDUDWpR
WUkQVLWRHPMXOJDGRSDUDFRQFOXVmRGDUHIHULGDDomR9LVDQGRDQXODURSURcesso desde a citação inicial a Companhia aguarda julgamento com vistas
ao processamento e julgamento do recurso extraordinário. Os assessores
jurídicos da Companhia estimam um desfecho favorável da causa à Companhia. Nossa opinião não está, adicionalmente, ressalvada em relação a
esse assunto. Responsabilidades da administração pelas demonstrao}HVÀQDQFHLUDV$DGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGH-

TXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV GH DFRUGR FRP DV
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrao}HVÀQDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVD
DGPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SHOD DYDOLDomR GD FDSDFLGDGH GH D &RPSDnhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
QDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDção pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrao}HVÀQDQFHLUDVNossos objetivos são obter segurança razoável de que
DVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
UHODWyULR GH DXGLWRULD FRQWHQGR QRVVD RSLQLmR 6HJXUDQoD UD]RiYHO p XP
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quanGR LQGLYLGXDOPHQWH RX HP FRQMXQWR SRVVDP LQÁXHQFLDU GHQWUR GH XPD
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
EDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDV&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHalizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SURÀVVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SURÀVVLRQDO DR
ORQJR GD DXGLWRULD $OpP GLVVR  ,GHQWLÀFDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH
GLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVH
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audiWRULD DSURSULDGD H VXÀFLHQWH SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD RSLQLmR 2 ULVFR GH
QmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHR
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os conWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLÀFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQtencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para
a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
FLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHD

HÀFiFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD  $YDOLDPRV D DGHTXDomR
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
OHYDQWDUG~YLGDVLJQLÀFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHracional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
GLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVRXLQFOXLUPRGLÀFDomRHPQRVsa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões esWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVR
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVLQFOXVLYH DV GLYXOJDo}HV H VH DV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV UHSUHVHQWDP DV
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administraomRDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGD
DXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLÀFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGHÀFLrQFLDVVLJQLÀFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLÀFDPRVGXrante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação
com a Administração, determinamos aqueles que foram considerados
FRPR PDLV VLJQLÀFDWLYRV QD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ÀQDQFHLUDV GR
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos
de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria,
a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do asVXQWRRXTXDQGRHPFLUFXQVWkQFLDVH[WUHPDPHQWHUDUDVGHWHUPLQDUPRV
que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse
público.
São Paulo, 16 de março de 2020
KPMG Auditores Independentes
Wagner Bottino
CRC 2SP014428/O-6
Contador CRC 1SP196907/O-7

Fazenda Palmeiras do Ricardo S.A.
CNPJ/MF nº 61.206.314/0001-30
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao ano de 2019.
Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos complementares.
São Paulo, 09 de março de 2020
A Diretoria
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais, sem centavos)
Ativo
Circulante
Caixa e Bancos
Aplicações financeiras
Contas a receber
Estoques
Impostos a compensar
Despesas do exercício seguinte
Não circulante:
Realizável a longo prazo:
Contas correntes acionistas
Depósitos judiciais
Investimentos
Imobilizado

Nota

7
3

2019

2018

241.932
86.186
10.000
643.331
2.953
8.810
993.212

481.871
440.950
14.000
878.928
1.747
8.537
1.826.033

Passivo
Circulante
Fornecedores
Provisões e encargos sociais a pagar
Impostos a recolher
Adiantamentos de clientes
Contas correntes acionistas
Contas a pagar
Provisão para imposto de renda
e contribuição social

Nota

5
740.000
–
388.745
388.745 Patrimônio líquido:
1.128.745
388.745 Capital social
39.064
39.064 Reserva de capital
4 16.849.287 15.463.522 Reservas de lucros
18.017.096 15.891.331
19.010.308 17.717.364
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2019

2018

74.450
302.124
41.934
250.500
1.619.902
2.556

97.646
319.372
10.600
296.600
605.652
2.410

67.170
2.358.636

49.064
1.381.344

6.1 14.806.905 14.806.905
13.759
13.759
1.831.008
1.515.356
16.651.672 16.336.020
19.010.308 17.717.364

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em reais, sem centavos)
Reservas de Lucros
Capital Reserva Reserva
Reserva para Lucros retidos
Lucros
social de capital
legal reflorestamento
a distribuir
Total acumulados
Total
12.925.000
13.759 445.580
393.258
383.268 1.222.106
– 14.160.865

Saldos em 1º de janeiro de 2018
Aumento de capital conforme Ata de
Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária em 26 de abril de 2018
1.881.905
–
–
–
–
–
– 1.881.905
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
293.250
293.250
Proposta para destinação do lucro líquido:
Reserva legal
–
– 14.662
–
–
14.662
(14.662)
–
Lucros retidos
–
–
–
–
278.588 278.588
(278.588)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2018
14.806.905
13.759 460.242
393.258
661.856 1.515.356
– 16.336.020
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
315.652
315.652
Proposta para destinação do lucro líquido:
Reserva legal
–
– 15.783
–
–
15.783
(15.783)
–
–
–
–
–
299.869 299.869
(299.869)
–
Lucros retidos
14.806.905
13.759 476.025
393.258
961.725 1.831.008
– 16.651.672
Saldos em 31 de dezembro de 2019
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Em reais, sem centavos)
1 - Contexto Operacional: As atividades da Companhia compreendem, so econômico seja requerido para saldar a obrigação. • Imposto de renda
basicamente, a agropecuária e o reflorestamento. 2 - Elaboração das De- e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social foram
monstrações Financeiras: Apresentação: As demonstrações financeiras calculados de acordo com a legislação fiscal vigente, conforme detalhado
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, na nota explicativa nº 5. • Demais passivos circulantes e não circulantes
em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, incluindo as altera- São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, atualizados à
ções promovidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Medida Provisória nº 449/08, taxa de juros, nos termos dos contratos vigentes, de modo a refletir os
posteriormente convertida na Lei nº 11.941/09, bem como dos pronuncia- encargos incorridos até a data do balanço.
mentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Os 3 - Estoques
2019
2018
pronunciamentos, as interpretações e as orientações do CPC, aprovados Rebanho bovino
611.312 808.418
por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC estão substan- Almoxarifado
32.019 70.510
cialmente convergentes às normas internacionais de contabilidade (IFRS)
643.331 878.928
emitidas pelo IASB. Essas demonstrações financeiras foram preparadas 4 - Imobilizado:
Taxa anual de
usando o custo histórico como base de valor e, quando aplicável, ajustado
depreciação
ao valor justo de transação. A aplicação retroativa de tais práticas não gerou
2019
2018
%
4
488.516
488.516
efeitos sobre o resultado e patrimônio. Descrição das principais práticas Edifícios e construções
10
273.906
273.906
contábeis: As principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplica- Instalações e benfeitorias
das de forma consistente para todos os exercícios apresentados. a. Moeda Máquinas e implementos
10 1.340.190 1.341.990
funcional: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensura- agrícolas
10
168.543
154.612
dos utilizando-se a moeda do ambiente econômico primário na qual a Com- Móveis e utensílios
20
540.570
540.570
panhia atua. Essas demonstrações estão apresentadas em Reais (R$), que Veículos
10
109.303
109.303
é a moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras da Culturas permanentes
20 2.313.408 2.755.622
Companhia. b. Apuração do resultado: O resultado das operações é apu- Rebanho de reprodução e outros
5.234.436 5.664.519
rado em conformidade com o regime contábil de competência. Uma receita
(2.511.187) (2.427.035)
não é reconhecida se há alguma incerteza quanto a sua realização. c. Esti- Depreciação/exaustão acumuladas
2.723.249 3.237.484
mativas contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo
720.768
720.768
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRS requer que a Admi- Propriedades rurais
13.405.270 11.505.270
nistração use de julgamento na determinação e registro de estimativas con- Reservas florestais
16.849.287 15.463.522
tábeis, as quais baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores,
incluindo expectativas de eventos futuros considerados razoáveis para as A exaustão das contas de culturas permanentes e rebanho de reprodução
circunstâncias. Ativos significativos sujeitos a essas estimativas e premis- está sendo efetuada em conformidade com a Instrução Normativa nº
sas incluem o valor residual do ativo imobilizado. A liquidação das transa- 162/98, da Secretaria da Receita Federal. 5 - Imposto de Renda e Contrições envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes buição Social: O imposto de renda foi calculado à alíquota de 15% mais
dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determi- adicional de 10% sobre o lucro tributável e a contribuição social foi calculanação. A Companhia revisa as estimativas e premissas anualmente e que, da à alíquota de 9%, sendo considerada para efeito das respectivas bases
por definição, raramente são iguais aos respectivos resultados reais. d. Ati- de cálculo a legislação vigente, pertinente a cada encargo. Os encargos
vos circulante e não circulante: • Aplicações financeiras: Registradas tributários e as contribuições apuradas e recolhidas pela Companhia, bem
ao custo acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço, que como as respectivas declarações de rendimentos e os registros fiscais e
não supera o valor de mercado. • Estoques: Valorizados ao custo médio de contábeis, estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais em
aquisição ou produção, que não excede o valor de mercado. • Investimen- prazos prescricionais variáveis. 6 - Patrimônio Líquido: 6.1 - Capital sotos: Avaliados pelo custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de cial: O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 14.806.905 estando
dezembro de 1995. • Imobilizado: Demonstrado ao custo corrigido até 31 representado por 14.806.905 ações ordinárias nominativas, sem valor node dezembro de 1995; as depreciações e exaustões são calculadas pelo minal. Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas delimétodo linear, com base no prazo de vida útil dos bens. • Demais ativos berações da Assembléia Geral. 6.2 - Reserva para reflorestamento:
circulantes: São apresentados pelo valor líquido de recuperação. e. Passi- Constituída com a finalidade de assegurar os recursos suficientes para a
vos circulante e não circulante: • Provisões: As provisões são reconhe- constituição e manutenção das reservas legais exigidas pelo Artigo 16 do
cidas no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou a Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4.771 de 15/09/65). Considerando o saldo
constitui como resultado de um evento passado e é provável que um recur- existente desta reserva em 31 de dezembro de 2015 ser julgado suficiente

Demonstrações de Resultados
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Em reais, sem centavos, exceto o lucro líquido por ação)
Receita operacional bruta:
Venda de produtos
Deduções:
Impostos sobre vendas
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais:
Administrativas e gerais
Comerciais
Tributárias
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Outras receitas

2019
8.184.680

2018
6.541.381

(657.928)
(457.913)
7.526.752
6.083.468
(5.507.069) (4.230.939)
2.019.683
1.852.529

(1.846.500) (1.664.545)
(3.088)
(2.267)
(32.434)
(65.006)
1.672
61.546
(12.800)
(11.547)
475.000
351.894
(1.418.150) (1.329.925)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
601.533
522.604
Imposto de renda (Nota 5)
(202.434)
(161.085)
(83.447)
(68.269)
Contribuição social (Nota 5)
315.652
293.250
Lucro líquido do exercício
21,32
19,80
Lucro líquido por lote de mil ações do capital final
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
(Em reais, sem centavos)
2019
2018
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício
315.652
293.250
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com
o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações
84.152
101.205
Valor residual do ativo imobilizado baixado
1.800
–
Valorização das florestas e rebanhos
(1.457.785) (1.400.000)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
4.000
(14.000)
Estoques
235.597
(58.505)
Impostos a compensar
(1.206)
(1.047)
Despesas do exercício seguinte
(273)
6.706
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
(23.196)
9.647
Provisões e encargos sociais a pagar
(17.248)
38.309
Impostos e contribuições a recolher
31.334
(770)
Adiantamentos de clientes
(46.100)
(14.300)
Contas a pagar
146
300
Provisão para imposto de renda e
18.106
(6.873)
contribuição social
(855.021) (1.046.078)
Caixa aplicado nas atividades operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades de
Investimento
Contas correntes acionistas
(740.000)
–
(13.932)
(246.876)
Aquisição de imobilizado
Caixa aplicado nas atividades de
(753.932)
(246.876)
investimento
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Realização de depósitos judiciais
–
12.916
1.014.250
1.255.652
Recursos obtidos com acionistas
Caixa gerado pelas atividades de
1.014.250
1.268.568
financiamento
(594.703)
(24.386)
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do exercício
922.821
947.207
328.118
922.821
No final do exercício
(594.703)
(24.386)
Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
para o seu propósito, a Diretoria propõe, ad referendum da Assembleia
Geral Ordinária, o não complemento desta reserva nos exercícios de 2019
e 2018. 6.3 - Dividendos: Para o exercício findo em 31 de dezembro
de 2018 a Assembleia Geral Ordinária deliberou sobre o não pagamento de
dividendos. Para este exercício a Diretoria propõe, ad referendum da
Assembléia Geral Ordinária, o não pagamento de dividendos. 7 - Instrumentos Financeiros: A Companhia participa de operações envolvendo
instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se
destinam a atender suas atividades operacionais. A administração desses
riscos é efetuada estrategicamente através do estabelecimento de sistemas
de controles e determinação de limites de posições. O valor contábil
dos instrumentos financeiros da Companhia, representados principalmente
por contratos de mútuo e títulos e valores mobiliários, equivalem, aproximadamente, ao seu valor de mercado na data do encerramento de balanço.
8 - Seguros Contratados: A Companhia possui cobertura de seguros,
contratados em Companhia de primeira linha, para os bens do ativo
imobilizado e estoques sujeitos a risco, suficiente para cobrir sinistros,
considerando a natureza de sua atividade.
Raul Raphael Saigh
Diretor Superintendente
Francisco Antonio La Rocca
Contador-TCCRC-1SP059095/O-7

