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Aos Administradores e Acionistas 
Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Examinamos as demonstra~oes financeiras intermediarias da Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 
("Companhia"), que compreendem o balan~o patrimonial em 30 de junho de 2017 e as respectivas 
demonstra~oes do resultado, do resultado abrangente, das muta~oes do patrimonio liquido e dos fluxos de 
caixa para o semestre findo nessa data, bern como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais politicas contabeis. 

Em nossa opinii'io, as demonstra~oes financeiras intermediarias acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi~ao patrimonial e financeira da Concessionaria 
Rodovias do Tiete S.A. em 30 dejunho de 2017, o desempenho de suas opera~oes e os seus fluxos de caixa 
para o semestre findo nessa data, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil e as normas 
internacionais de relat6rio financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB). 

Base 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estao descritas na se~ao a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstra~oes financeiras intermediarias". Somos 
independentes em relac;ao a Companhia, de acordo com OS principios eticos relevantes previstos no 
C6digo de Etica Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades eticas conforme essas normas. 
Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida e suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opiniao. 

Assuntos de Auditoria 

Principais Assuntos de Auditoria (P AA) sao aqueles que, em nosso julgamento 
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do semestre 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria 
das demonstra~oes financeiras intermediarias como urn todo e na forma~ao 
de nossa opiniao sobre essas demonstra~oes financeiras intermediarias e, 
portanto, nao expressamos uma opiniao separada sobre esses assuntos. 
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Po:rque e urn P AA 

Notas "3. Julgamentos, estimativas e premissas 
contabeis significativas", "9. Imobilizado" e "10. 
Intangivel" as demonstra<;oes financeiras 
intermediarias. 

Notas "3. Julgamentos, estimativas e premissas 
contabeis significativas" e "8. Impasto de renda e 
contribui<;ao social" as demonstra<;oes 
financeiras intermediarias. 

As proje<;oes de resultado sao base para a 
elabora<;ao de fluxos de caixa futuros 
descontados que demandam a ado<;ao de 
premissas e julgamentos significativos, a fim de 
determinar uma adequada mensura<;i'io do valor 
recuperavel dos ativos intangiveis e dos ativos 
imobilizados. 

Focamos nossos trabalhos nessas proje<;oes da 
administra<;ao, que incluem premissas 
relevantes e nem sempre objetivas, tais como 
curva de crescimento de trafego, percentuais 
futuros de reajuste de tarifa de pedagio pela 
amplia<;ao de rodovias, entre outras. Varia<;oes 
na realiza<;ao dessas premissas podem impactar 
significativamente a recupera<;ao dos saldos 
registrados e, por consequencia, os resultados 
das opera<;oes e a posi<;ao patrimonial e 
financeira da Companhia. 
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Como o ass-unto fo:i condmddo em nossa 
audito:ria 

Entre outros procedimentos, testamos a 
consistencia entre as principais premissas 
utilizadas, bern como as comparamos com os 
or<;amentos atuais aprovados e com as expectativas 
do setor em que a Companhia atua. 

Realizamos analise de sensibilidade e recalculamos 
as proje<;oes considerando determinados intervalos 
e cenarios de taxas de crescimento e de descontos, 
bern como efetuamos leitura das divulga<;oes 
realizadas. 

Adicionalmente, comparamos as proje<;oes 
realizadas pela administra<;ao nos anos anteriores 
para o semestre findo em 30 dejunho de 2017 em 
contraposi<;ao ao resultado efetivamente realizado. 

Nossos procedimentos de auditoria demonstraram 
que os julgamentos e as premissas utilizadas pela 
administra<;ao na proje<;ao do resultado sao 
razoaveis, no contexto das demonstra<;oes 
financeiras intermediarias. 
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Porque e urn PAA 

:no 

Notas "3. Julgamentos, estimativas e premissas 
contabeis significativas" e "10. Intangivel" as 
demonstrac;oes financeiras intermediarias. 

Os gastos incorridos na construc;ao ou melhoria da 
infraestrutura usada para prestar urn servic;o 
publico, para operar e manter essa infraestrutura 
durante determinado prazo e para obter o direito de 
explorac;ao da concessao sao representados 
contabilmente pelo ativo intangivel da concessao e 
apresentam valores expressivos em relac;ao ao 
conjunto das demonstrac;oes financeiras da 
Companhia. 

Como o assunto foi conduzido em nossa 
auditoria 

Entre outros procedimentos, avaliamos as 
principais premissas e julgamentos adotados pela 
administrac;ao da Companhia para a identificac;ao, 
elegibilidade e registro dos gastos capitalizados no 
ativo intangivel, bern como avaliamos o desenho e 
eficacia dos controles internos que suportam as 
adic;oes registradas nas demonstrac;oes financeiras. 

Ademais, com base em testes amostrais, 
confrontamos as adic;oes efetuadas com as 
respectivas documentac;oes suportes, bern como 
observamos as obras realizadas par meio de 
inspec;oes fisicas. Adicionalmente, avaliamos a 
adequac;ao das divulgac;oes realizadas pela 

Focamos nossos trabalhos na adequac;ao das adic;oes Companhia a respeito desse assunto. 
dos gastos elegiveis de serem capitalizados, uma vez 
que essas adic;oes podem representar custos nao Os resultados de nossos procedimentos nos 
qualificaveis ou que nao representem obras proporcionaram evidencias de auditoria 
efetivamente realizadas para ativac;ao de acordo com apropriadas e suficientes em relac;ao a esse tema, no 
as normas contabeis. contexto das demonstrac;oes financeiras. 

Outros assuntos 

Demonstra~ao do Valor Adicionado 

A Demonstrac;ao do Valor Adicionado (DVA) referente ao semestre findo em 30 dejunho de 2017, 

elaborada sob a responsabilidade da administrac;ao da Companhia e apresentada como informac;ao 
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em con junto 
com a auditoria das demonstrac;oes financeiras intermediarias da Companhia. Para a formac;ao de 
nossa opiniao, avaliamos se essa demonstrac;ao esta conciliada com as demonstrac;oes financeiras 
intermediarias e registros contabeis, conforme aplicavel, e se a sua forma e conteudo estao de acordo 
com os criterios definidos no Pronunciamento Tecnico CPC 09 - "Demonstrac;ao do Valor Adicionado". 
Em nossa opiniao, essa demonstrac;ao do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os 
aspectos relevantes, segundo os criterios definidos nesse Pronunciamento Tecnico e e consistente em 
relac;ao as demonstrac;oes financeiras intermediarias tomadas em conjunto. 

4 



pwc 
Concessiomiria Rodovias do Tiete S.A. 

Auditoria dos valores correspondentes 
ao exercicio anterior 

0 exame das demonstrac;oes financeiras do exercicio findo em 31 de dezembro de 2016 e das 
demonstrac;oes financeiras intermediarias do semestre findo em 30 de junho de 2016, apresentadas 
para fins de comparac;ao, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que 
emitiram relat6rios de auditoria, com datas de 28 de marc;o de 2017 e de 28 de setembro de 2016, 

respectivamente, sem ressalvas. 

A administrac;ao da Companhia e responsavel por essas outras informac;oes que compreendem o 
Relat6rio da Administrac;ao. 

Nossa opiniao sobre as demonstrac;oes financeiras intermediarias nao abrange o Relat6rio da 
Administrac;ao e nao expressamos qualquer forma de conclusao de auditoria sobre esse relat6rio. 

eo 

Em conexao com a auditoria das demonstrac;oes financeiras intermediarias, nossa responsabilidade e a 
de ler o Relat6rio da Administrac;ao e, ao faze-lo, considerar se esse relat6rio esta, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrac;oes financeiras intermediarias ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que ha distorc;ao relevante no Relat6rio da Administrac;ao, somos requeridos a 
comunicar esse fato. Nao temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da administra<t;ao e da governan<t;a pdas demonstra<t;oes financeiras 
intermediarias 

A administrac;iio da Companhia e responsavel pela elaborac;ao e adequada apresentac;ao das 
demonstrac;oes financeiras intermediarias de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil e as 
normas internacionais de relat6rio financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessarios para 
permitir a elaborac;ao de demonstrac;oes financeiras intermediarias livres de distorc;ao relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaborac;ao das demonstrac;oes financeiras intermediarias, a administrac;ao e responsavel pela 
avaliac;ao da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicavel, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contabil na elaborac;ao 
das demonstrac;oes financeiras intermediarias, a nao ser que a administrac;ao pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operac;oes, ou nao tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operac;oes. 

Os responsaveis pela governanc;a da Companhia sao aqueles com responsabilidade pela supervisao do 
processo de elaborac;ao das demonstrac;oes financeiras intermediarias. 
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Nossos objetivos sao obter seguran<;a razoavel de que as demonstra<;oes financeiras intermediarias, 
tomadas em con junto, estao livres de distor<;ao relevante, independentemente se causada par fraude ou 
erro, e emitir relat6rio de auditoria contendo nossa opiniao. Seguran<;a razoavel e urn alto nivel de 
seguran<;a, mas nao uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distor<;oes relevantes existentes. As 
distor<;6es podem ser decorrentes de fraude ou erro e sao consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoavel, as decisoes 
econ6micas dos usuarios tomadas com base nas referidas demonstra<;oes financeiras intermediarias. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
audita ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Alem disso: 

Identificamos e avaliamos os riscos de distor<;ao relevante nas demonstra<;oes financeiras 
intermediarias, independentemente se causada par fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bern como obtemos evidencia de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opiniao. 0 risco de nao detec<;ao de distor<;ao 
relevante resultante de frau de e maior do que o proveniente de erro, ja que a frau de pode envolver o 
a to de burlar os con troles intern as, conluio, falsifica<;ao, omissao ou representa<;oes falsas 
intencionais. 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas nao com 0 objetivo de expressarmos 
opiniao sabre a eficacia dos controles internos da Companhia. 

• Avaliamos a adequa<;ao das politicas contabeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contabeis 
e respectivas divulga<;oes feitas pela administra<;ao. 

Concluimos sabre a adequa<;ao do usa, pela administra<;ao, da base contabil de continuidade 
operacional e, com base nas evidencias de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela<;ao 
a eventos ou condi<;oes que possam levantar duvida significativa em rela<;ao a capacidade de 
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar aten<;ao em nosso relat6rio de auditoria para as respectivas divulga<;oes nas demonstra<;oes 
financeiras intermediarias ou incluir modifica<;ao em nossa opiniao, se as divulga<;oes forem 
inadequadas. Nossas conclusoes estao fundamentadas nas evidencias de auditoria obtidas ate a data 
de nosso relat6rio. Todavia, eventos ou condi<;oes futuras podem levar a Companhia a nao mais se 
manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresenta<;ao geral, a estrutura eo conteudo das demonstra<;oes financeiras 
intermediarias, inclusive as divulga<;oes e se essas demonstra<;oes financeiras intermediarias 
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representam as correspondentes transac;oes e os eventos de maneira compativel com o objetivo de 
apresentac;ao adequada. 

Comunicamo-nos com os responsaveis pela governanc;a a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da epoca da auditoria e das constatac;oes significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiencias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Fornecemos tambem aos responsaveis pela governanc;a declarac;ao de que cum primos com as 
exigencias eticas relevantes, incluindo os requisites aplicaveis de independencia, e comunicamos todos 
f os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa 
independencia, incluindo, quando aplicavel, as respectivas salvaguardas. 

Dos assuntos que foram objeto de comunicac;ao com os responsaveis pela governanc;a, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrac;oes financeiras 
intermediarias do perfodo corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de 
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relat6rio de auditoria, a menos que lei ou regulamento 
tenha proibido divulgac;ao publica do assunto, ou quando, em circunstancias extremamente raras, 
determinarmos que o assunto nao deve ser comunicado em nosso relat6rio porque as consequencias 
adversas de tal comunicac;ao podem, dentro de uma perspectiva razoavel, superar os beneficios da 
comunicac;ao para o interesse publico. 

Sorocaba, 31 de agosto de 2017 

~~~L~ 
PricewaterhouseCoope\S 
Auditores Independentes 
CRC 2SPooo16oj0-5 "F" 

~J~\b~~\ 
Marcos Roberto Sponc a 
Contador CRC 1SP175. 6/ 
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Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Balanc;o patrimonial 
Em milhares de reais 

Ativo 30/06/2017 31/12/2016 Passivo e patrimOnio liquido 30/06/2017 31/12/2016 

Circulante Circulante 

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 12.757 1.680 Fornecedores e prestadores de servic;:os 15.115 24.879 

Aplicac;:oes financeiras vinculadas (Nota 5) 600 Debentures (Nota 13) 22.756 14.076 

Contas a receber (Nota 6) 14.895 16.715 Credor pela concessao 301 719 

Despesas antecipadas 1.874 1.645 Obrigac;:oes tributarias 2.986 2.921 

lmpostos a recuperar (Nota 7) 9.205 9.433 Obrigac;:oes trabalhistas 3.799 3.296 

Outros ativos 1.328 906 Provisoes (Nota 12) 8.954 1.787 

Outros passivos 228 427 

40.059 30.979 54.139 48.105 

Aplicac;:oes financeiras vinculadas (Nota 5) 202.275 234.281 Nao circulante 

lmpostos a recuperar (Nota 7) 13.711 16.075 Provisoes (Nota 12) 91.607 93.285 

lmposto de renda e contribuic;:ao social diferidos (Nota 8) 127.882 119.235 Debentures (Nota 13) 1.303.131 1.298.401 

Despesas antecipadas 170 263 MUtuos a pagar a partes relacionadas (Nota 11.b) 96.555 89.220 

Depositos judiciais (Nota 12.a) 24.596 23.170 Outros passivos 1.900 2.013 

Outros ativos 4.458 4.200 1.493.193 1.482.919 

lmobilizado (Nota 9) 10.468 11.059 

lntangivel (Nota 1 0) 1.165.048 1.153.969 Total do passivo 1.547.332 1.531.024 

1.548.608 1.562.252 

Patrimonio liquido (Nota 14) 

Capital social 303.578 303.578 

Prejuizos acumulados (262.243) (241.371) 

Total do patrim onio liquido (Nota 19) 41.335 62.207 

Total do ativo 1.588.667 1.593.231 Total do passivo e patrimonio liquido 1.588.667 1.593.231 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrac;oes financeiras intermediarias. 
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Demonstrac;ao do resultado 
Semestres findos em 30 de junho 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Receita operacionalliquida (Nota 15) 
Custos dos services prestados (Nota 16) 

Lucre bruto 

Des pes as e receitas operacionais: 
Gerais e administrativas (Nota 16) 
Outras receitas (despesas) operacionais, liquidas 

Lucro operacional 

Despesas financeiras (Nota 17) 
Receitas financeiras (Nota 17) 

Despesas financeiras, liquidas 

Prejuizo antes do impasto de renda e contribuic;;ao social 

lmposto de renda e contribui~ao social diferidos (Nota 8) 

Prejuizo do semestre 

Prejuizo basico e diluido por ac;;ao- em R$ (Nota 19) 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrac;oes financeiras. 
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30/06/2017 30/06/2016 

125.017 109.948 
(76.796) (44.658) 

48.221 65.290 

(8.332) (4.807) 
127 9.011 

(8.205) 4.204 

40.016 69.494 

(85.732) (122.383) 
16.197 20.761 

(69.535) (1 01.622) 

(29.519) (32.128) 

8.647 10.865 

(20.872) (21.263) 

(0,00069) (0,00070) 
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Demonstra<;ao do resultado abrangente 
Semestres findos em 30 de junho 
Em milhares de reais 

Prejuizo do semestre 

Total dos resultados abrangentes do semestre 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstra<;oes financeiras. 
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30/06/2017 30/06/2016 

(20.872) (21.263) 

(20.872) (21.263) 
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Demonstra~ao das muta~oes no patrimonio liquido 
Em milhares de reais 

Em 1 ode janeiro de 2016 

Prejuizo do semestre 

Em 30 de junho de 2016 

Em 1 ode janeiro de 2017 

Prejuizo do semestre 

Em 30 de junho de 2017 

Capital social 

303.578 

303.578 

303.578 

303.578 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstra~oes financeiras. 

sde4o 

Prejuizos Total do 
acumulados patrimonio liquido 

(210.467) 93.111 

(21.263) (21.263) 

(231.730) 71.848 

(241.371) 62.207 

(20.872) (20.872) 

(262.243) 41.335 
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Demonstrac;ao dos fluxos de caixa 
Semestres findos em 30 de junho 
Em milhares de reais 

Ruxos de caixa das atividades operacionais 

Prejuizo do semestre 
lmposto de renda e contribui~o social diferidos 
Deprecia~o e amortiza~o 
Ajuste a valor presente sobre provisao para manuten~o em rodovias 
Varia9ao monetaria, liquida, sobre provisao para investimentos 
Juros e varia96es monetarias sobre notas promiss6rias e emprestimos 
Rendimento de aplica¢es tinanceiras 
Perda na baixa de bens do ativo intangivel e imobilizado 
Juros sobre mutuos com partes relacionadas 
Provisao para contingencias 
Provisao para manuten9ao em rodovias 

Varia~o no capital circulante 
Contas a receber 
Despesas antecipadas 
Tributos a recuperar 
Depositos judiciais 
Outros ativos 
Fornecedores e prestadores de servi9os 
Credor pela concessao -onus variavel 
Obriga96es tributarias 
Obriga¢es trabalhistas 
Outros passivos 

Caixa liquido gerado pelas atividades operacionais 

Fluxos de caixa das atividades de investimento 
Aplica¢es tinanceiras 
Resgate de aplica96es tinanceiras 
lnvestimentos no ativo imobilizado 
lnvestimentos no ativo intangivel 

Caixa liquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento 

Fluxos de caixa das atividades de tinanciamento 
Pagamento de juros sobre tinanciamentos 
Pagamento de juros e encargos sobre debentures 

Caixa liquido aplicado nas atividades de financiamento 

Aumento (diminui~o) de caixa e equivalente de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa no inlcio do semestre 

Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrac;oes financeiras. 
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30/06/2017 

(20.872) 
(8.647) 
17.123 

946 
57 

67.687 
(14.164) 

7.335 
451 

4.035 

1.820 
(136) 
2.592 

(1.426) 
(680) 

(9.764) 
(418) 

65 
503 

(312) 

46.195 

(18.000) 
64.770 

(201) 
(27.410) 

19.159 

(118) 
(54.159) 

(54.277) 

11.077 

1.680 

12.757 

30/06/2016 

(21.263) 
(10.865) 

6.906 
202 

114.214 
(14.352) 

108 
6.941 
(117) 

(1.946) 

1.735 
1.069 

(6.794) 
(4.976) 
(8.268) 

(13.378) 
(29) 

(640) 
(522) 
(138) 

47.887 

7.417 
(776) 

(23.761) 

(17.120) 

(51.482) 

(51.482) 

(20.715) 

39.512 

18.797 
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Demonstrac;ao do valor adicionado 
Semestres findos em 30 de junho 
Em milhares de reais 

Receitas (Nota 15) 
Receitas de pedagio 
Receita dos services de construcao 
Receitas acess6rias 

lnsumos adquiridos de terceiros 
Custos dos services de construcao 
Materia is, energia, services de terceiros e outros 
Variacao moneta ria e reversao do ajuste a valor presente 
Custo da concessao- onus variavel 

Depreciacao e amortizacao 

Valor adicionado lfquido produzido pela Companhia 

Valor adicionado recebido em transfer€mcia 
Receitas financeiras 

Valor adicionado total a distribuir 

Pessoal (Nota 18) 
Salaries e remuneracoes 
Beneficios 

lmpostos, taxas e contribuicoes 
Federais (incluindo IOF) 
Municipais 

Remuneracao de capitais de terceiros 

Juros sobre mutuos com partes relacionadas 
Juros e variacoes monetarias sobre financiamentos e debentures 
Juros sobre demais opera¢es financeiras 
Alugueis 

Prejuizo do semestre 

Total do valor distribuido 

As notas explicativas sao parte integrante das demonstrac;oes financeiras. 
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30/06/2017 30/06/2016 

108.594 95.333 
22.506 20.605 

4.245 3.645 

135.345 119.583 

(22.403) (20.605) 
(31.682) (2.222) 

(1.015) (202) 
(1.746) (1.618) 

78.499 94.936 

(17.123) (6.906) 

61.376 88.030 

16.197 20.761 

77.573 108.791 

(9.517) (6.257) 
(2.395) (1.894) 

4.025 5.901 
(5.797) (4.949) 

(7.335) (6.941) 

(75.765) (114.964) 
(752) 
(909) (950) 

20.872 21.263 

(77.573) (108.791) 



Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administrac;ao as demonstrac;oes 
financeiras intermediarias em 30 de junho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

1. Contexto operacional 

A Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. ("CRT", "Concessionaria" ou "Companhia"), sociedade anonima de 
capital aberto, com sede na Rodovia do Ac;ucar (SP 308), KM 108 + 6oo metros, cidade de Saito, SP, Brasil, 
iniciou suas operac;oes em 23 de abril de 2009, de acordo com o Contrato de Concessao Rodoviaria firmado 
com a Agencia Reguladora de Servic;os Publicos Delegados de Transporte do Estado de Sao Paulo - ARTESP 
("ARTESP" ou "Poder Concedente"). A Companhia tern suas ac;oes negociadas na B3 Brasil, Bolsa, Balcao. 

A Companhia tern como objetivo realizar, sob o regime de concessao (por prazo certo) ate 23 de abril de 
2039, a explorac;ao do Corredor Marechal Rondon Leste, sendo responsavel pela administrac;ao de 415 km 
compreendendo: (i) a execuc;ao, gestao e fiscalizac;ao dos servic;os operacionais, de conservac;ao e de 
ampliac;ao; (ii) o apoio aos servic;os de competencia do Poder Publico; e (iii) o controle de servic;os nao 
essenciais prestados por terceiros, nos termos do Contra to de Concessao. 

Os principais compromissos assumidos no Contrato de Concessao Rodoviaria, os quais se encontram em 
fase de projeto ou de execuc;ao, sao: 

• Duplicac;oes: duplicac;ao de trechos das rodovias sob responsabilidade da Companhia, SP-101, SP-300 e 
SP-308, totalizando 88,4 km; e 

• Dispositivos de entroncamento: melhorias dos dispositivos existentes e implantac;ao de novos 
dispositivos, em toda a malha rodoviaria sob responsabilidades da Companhia, compreendendo as vias 
SP-101, SP-113, SP-209, SP-300 e SP-308, totalizando 120 km. 

Em 30 dejunho de 2017, o valor presente dos investimentos programados para liquidar os compromissos 
assumidos pela Companhia, ate o final do contrato de concessao, era de R$ 2.161 milhoes (R$ 3.146 milhoes 
a valor nominal naquela data) e em 31 de dezembro de 2016 era de R$ 2.196 milhOes (R$ 3.180 milhoes a 
valor nominal naquela data), concentrado na implantac;ao de dispositivos de entroncamento, obras de 
duplicac;ao, pavimentac;ao, conservac;ao e sinalizac;ao, contornos, sistemas de telecomunicac;oes, supervisao e 
controle. 

Extinta a concessao, retornam ao Poder Concedente, de forma gratuita e automatica, todos os bens 
reversiveis, direitos e privilegios vinculados a explorac;ao do sistema rodoviario transferido a Companhia, ou 
por ela implantado no ambito da concessao. A Companhia tera direito a indenizac;ao correspondente ao 
saldo nao amortizado ou depreciado dos bens, cuja aquisic;ao ou execuc;ao tenha ocorrido nos ultimos cinco 
anos do prazo da concessao, desde que realizada para garantir a continuidade e a atualidade dos servic;os 
abrangidos pela concessao. 
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Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administrac;iio as demonstrac;oes 
financeiras intermediarias em 30 de junho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

1. Contexto operacional--Continuac;iio 

Conforme estabelecido no Contrato de Concessiio, as tarifas de pedagio sao reajustadas anualmente no mes 
de julho com base na variac;iio do IPC-A ocorrida ate 31 de maio do mesmo ano. 

Aprovac;iio das demonstrac;oes financeiras intermediarias 

A apresentac;iio das demonstrac;oes financeiras intermediarias foi aprovada e autorizada pela Diretoria da 
Companhia em 31 de agosto de 2017. 

2. Base de prepara~ao e resumo e resumo das principais praticas contabeis 

As demonstrac;oes financeiras intermediarias da Companhia, inclusive notas explicativas, estiio 
apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 

As demonstrac;oes financeiras intermediarias da Companhia foram preparadas conforme as praticas 
contabeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comite de Pronunciamentos 
Contabeis (CPC) e as normas internacionais de relat6rio financeiro (International Financial Reporting 
Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as 
informac;oes relevantes pr6prias das demonstrac;oes financeiras intermediarias, e somente elas, as quais 
estao consistentes com as utilizadas pela administrac;iio na sua gestiio. 

As demonstrac;oes financeiras intermediarias da Companhia somente diferem das pniticas do IFRS, pois a 
legislac;ao societaria brasileira requer que as companhias abertas apresentem a Demonstrac;ao do Valor 
Adicionado (DVA) em suas demonstrac;oes financeiras intermediarias, enquanto que para fins de IFRS tal 
demonstrac;iio e apresentada como informac;iio suplementar. 

A Companhia adotou todas as normas, revisoes de normas e interpretac;oes emitidas pelo CPC, CVM, IASB 
e demais 6rgaos reguladores que estavam em vigor em 30 dejunho de 2017. 

As demonstrac;oes financeiras intermediarias foram preparadas considerando o custo hist6rico como base 
de valor, que, no caso de ativos financeiros disponiveis para venda, outros ativos e passivos financeiros 
(inclusive instrumentos derivativos) e ajustado para refletir a mensurac;iio ao valor justa. 

A preparac;ao de demonstrac;oes financeiras intermediarias requer o uso de certas estimativas contabeis 
criticas e tam bern o exercicio de julgamento por parte da administrac;ao da Companhia no processo de 
aplicac;iio das politicas contabeis da Companhia. Aquelas areas que requerem maior nivel de julgamento e 
tern maior complexidade, bern como as areas nas quais premissas e estimativas sao significativas para as 
demonstrac;oes financeiras intermediarias, estiio divulgadas na Nota 3. 

A Companhia avaliou que os pronunciamentos e interpretac;oes de CPC ejou IFRS que entraram 
em vigor a partir de 1° de janeiro de 2017 nao causaram impactos significativos nas demonstrac;oes 
financeiras intermediarias apresentadas. 

As demonstrac;oes financeiras intermediarias sao apresentadas em Reais (R$), que e a moeda funcional da 
Companhia. 
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Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administra~ao as demonstra~oes 
financeiras intermediarias em 30 de junho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

2. Base de prepara~ao e resumo das principais praticas contabeis--Continua~ao 

2.1. Instrumentos :financeiros 

i) Ativos financeiros 

Os ativos financeiros sao classificados como: (i) ativos financeiros a valor justo por meio do 
resultado; (ii) emprestimos e recebiveis; (iii) investimentos mantidos ate o vencimento; ou (iv) 
ativos financeiros disponiveis para venda. A Companhia determina a classifica~ao dos seus ativos 
financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposi~oes 
contratuais do instrumento. 

Os principais ativos financeiros da Companhia incluem: caixa e equivalentes de caixa, aplica~oes 
financeiras e contas a receber. Esses ativos financeiros sao classificados como emprestimos e 
recebiveis e sao mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando-se o metodo de taxa de 
juros efetiva, deduzidos de qualquer perda por redu~ao do valor recuperavel, quando aplicavel. 

ii) Passivos financeiros 

Os passivos financeiros sao classificados como passivos financeiros a valor justo por meio do 
resultado, outros passivos financeiros, conforme o caso. A Companhia determina a classifica~ao 
dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. 

Os principais passivos financeiros da Companhia incluem: fornecedores e prestadores de 
servi~os, credor pela concessao, mutuos a pagar, e debentures. Esses passivos classificados como 
outros passivos financeiros e sao inicialmente mensurados ao valor justo, liquido dos custos da 
transa~ao, e subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado usando-se o metodo da taxa 
efetiva dejuros, sendo as despesas comjuros reconhecidas com base no rendimento. 

2.2. Ajuste a valor presente de ativos e passivos 
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Para determinados ativos e passivos que fazem parte das opera~oes da Companhia, a Administra~ao 
avalia e reconhece os efeitos de ajuste a valor presente levan do-se em considera~ao o valor do 
dinheiro no tempo e as incertezas a eles associados. Em 30 dejunho de 2017 e 31 de dezembro de 
2016, os itens sujeitos ao ajuste a valor presente, assim como as principais premissas utilizadas pela 
Administra~ao para sua mensurac;ao e reconhecimento, sao como seguem: 



Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administrac;ao as demonstrac;oes 
financeiras intermediarias em 30 dejunho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

2. Base de preparac;ao e resumo das principais praticas contabeis--Continuac;ao 

2.2. Ajuste a valor presente de ativos e passivos--Continuac;ao 

• Provisao para investimentos em rodovias: decorrentes dos gastos estimados para cumprir com as 
obrigac;oes contratuais da concessao, cujos beneficios economicos ja estao sendo auferidos pela 
Companhia e, portanto, reconhecidos como contrapartida do ativo intangivel; e 

• Provisao para manutenc;ao em rodovias: decorrente dos gastos estimados para cumprir com as 
obrigac;oes contratuais da concessao relacionadas a utilizac;ao e manutenc;ao das rodovias em niveis 
preestabelecidos de utilizac;ao. 

Em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016, os saldos nominais e os respectivos saldos a valor 
presente estao demonstrados abaixo: 

Passivo nao circulante 
Provisao para manutenc;ao a valor nominal 
Provisao para manutenc;ao a valor presente (i) 
Ajuste a valor presente 

30/06/2017 31/12/2016 

103.570 
(90.077) 

13·493 14·439 

(i) A mensurac;ao do valor presente e calculada com base no metodo do fluxo de caixa descontado a 
cada data do balanc;o, considerando as datas em que se estima que haja a safda de recursos para 
fazer frente as respectivas obrigac;oes, com base em taxa de desconto de 8% a.a. em 30 de junho 
de 2017 e 31 de dezembro de 2016, que refletem a melhor avaliac;ao do mercado quanto ao valor 
do dinheiro no tempo e os riscos especificos do passivo em suas datas originais. 

Arecomposic;ao dos saldos aos seus valores reais pela passagem do tempo e reconhecida como despesa 
financeira na demonstrac;ao do resultado. 

2.3. Perda por reduc;ao ao valor recuperavel de ativos tangiveis e intangiveis 

No fim de cada exercicio, a Companhia revisa o valor contabil de seus ativos tangiveis e intangiveis, a 
fim de determinar se hci alguma indicac;ao de que tais ativos sofreram alguma perda de seu valor 
recupenivel. Por se tratar de uma unica concessao, a Companhia nao estima o montante recupenivel 
de urn ativo individualmente, mas calcula o montante recuperavel dos ativos da concessao como urn 
todo com base em seu valor em uso. Em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro 2016 nao foram 
apuradas perdas por reduc;ao ao valor recuperavel. 

2.4. Segmento de negocios 
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A Companhia concluiu que tern somente urn segmento passive! de divulgac;ao, que consiste na 
explorac;ao de concessao publica de rodovia. 



Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administrac;ao as demonstrac;oes 
financeiras intermediarias em 30 dejunho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

2. Base de prepara~ao e resumo das principais praticas contabeis--Continuac;ao 

2.5. Pronunciamentos do IFRS ainda nao estao em vigor em 30 dejunho de 2017 
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Listamos, a seguir, os pronunciamentos e interpretac;oes que foram emitidos pelo IASB, mas que nao 
estavam em vigor ate a data de emissao das demonstrac;oes financeiras intermediarias da 
Companhia. A Companhia pretende adotar tais normas quando estas entrarem em vigor. 

Norma 

CPC38 
(IFRS 9)
Instrumentos 
Financeiros 

CPC47 
(IFRS 15)
Receita de 
Contratos 
com Clientes 

Principais pontos introduzidos pela 
norma 

A IFRS 9 tern o objetivo, em ultima 
instancia, de substituir a lAS 39 -
Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensurac;ao e todas as 
versoes anteriores da IFRS 9. A IFRS 9 
reline todos os tres aspectos da 
contabilizac;ao de instrumentos 
financeiros do projeto: classificac;ao e 
mensurac;ao, perda por reduc;ao ao valor 
recuperavel e contabilizac;ao de hedge. A 
IFRS 9 esta em vigencia para periodos 
anuais iniciados em 1° de janeiro de 2018 
ou ap6s essa data. 

Exceto para contabilidade de hedge, e 
exigida aplicac;ao retrospectiva, nao sendo 
obrigat6ria, no entanto, a apresentac;ao de 
informa<;oes comparativas. 

A IFRS 15 estabelece urn novo modelo 
constante de cinco passos que sera 
aplicado as receitas originadas de 
contratos com clientes. Segundo a IFRS 
15, as receitas sao reconhecidas em valor 
que reflete a contraprestac;ao a qual uma 
entidade espera ter direito em troca da 
transferencia de bens ou servic;os a urn 
cliente. 

A nova norma para receitas substituira 
todas as atuais exigencias para 
reconhecimento de receitas segundo as 
IFRS. Adoc;i'io retrospectiva integral ou 
adoc;ao retrospectiva modificada e exigida 
para periodos anuais iniciados a partir de 
1° de janeiro de 2018. 

Impactos da ado~ao 

A Companhia esta avaliando as 
alterac;oes introduzidas pela normae 
nao espera impactos significativos. A 
Companhia atualmente nao utiliza 
contabilidade de hedge. 

A Companhia, apesar de nao ter 
concluido as analises referente a esta 
interpretac;ao, nao espera ter efeitos 
materiais sobre as demonstrac;oes 
financeiras intermediarias. Nossa 
avaliac;ao preliminar referente aos 
impactos sobre a mensurac;ao e epoca 
para o reconhecimento de receita de 
contratos com nossos clientes nao 
indica mudanc;as significativas, visto 
que as obrigac;oes de performance sao 
claras e a transferencia do controle dos 
bens e servic;os nao sao complexas. 



Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administrac;ao as demonstrac;oes 
financeiras intermediarias em 30 de junho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

2. Base de prepara~ao e resumo das principais praticas contabeis--Continuac;ao 

2.5. Pronunciamentos do IFRS ainda niio em vigor em 30 dejunho de 2017- Continuw;ao 
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Norma 

IFRS 16-

Operac;oes de 
Arrendamento 
Mercantil 

Principais pontos introduzidos pela 
norma 

A IFRS 16, emitida em janeiro de 2016, 

estabelece os principios para o 
reconhecimento, mensurac;ao, 
apresentac;ao e evidenciac;ao de 
arrendamentos e exige que os 
arrendatarios contabilizem todos os 
arrendamentos sob urn (mico modelo no 
balanc;o patrimonial, semelhante a 
contabilizac;ao de arrendamentos 
financeiros segundo a lAS 17. 

Na data de inicio de urn contrato de 
arrendamento, o arrendatario 
reconhecera urn passivo relativo aos 
pagamentos de arrendamento (isto e, urn 
passivo de arrendamento) e urn ativo que 
representa o direito de utilizar o ativo 
subjacente durante o prazo de 
arrendamento ( ou seja, o ativo de direito 
de uso). 

A IFRS 16 tam bern exige que os 
arrendatarios e os arrendadores fac;am 
divulgac;oes mais abrangentes do que as 
previstas na lAS 17. 

A IFRS 16 entra em vigor para periodos 
anuais iniciados em 1° de janeiro de 2019. 

Impactos da ado-rao 

A Companhia esta avaliando as 
alterac;oes introduzidas pela norma e 
nao espera impactos significativos. A 
Companhia atualmente nao utiliza 
contabilidade de arrendamento 
mercantil. 

Nao ha outras normas, alterac;oes de normas e interpretac;oes que nao estao em vigor que a Companhia 
espera ter urn impacto material decorrente de sua aplicac;ao em suas demonstrac;oes financeiras 
intermediarias. 



Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administra<;ao as demonstra<;oes 
financeiras intermediarias em 30 de junho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

3. Julgamentos, estimativas e premissas contabeis significativas 

A prepara<;ao das demonstra<;oes financeiras intermediarias requer o uso de certas estimativas contabeis e, 
mais do que isso, necessita que haja urn exercicio de julgamento por parte da Administra<;ao no processo de 
aplica<;ao das politicas contabeis. As areas nas quais as premissas e estimativas sao significativas estao 
apresentadas a seguir: 

a) Perda por reduc;ao ao valor recuperavel de ativos tangiveis e intangiveis 

No fim de cada exercicio, a Companhia revisa o valor contabil de seus ativos tangiveis e intangiveis, a 
fim de determinar se sofreram alguma perda de seu valor recuperavel. Se houver tal indica<;ao, o 
montante recuperavel do ativo e estimado para mensurar a perda. As analises sao feitas 
individualmente para cada concessionaria e sao calculados os montantes recuperaveis dos ativos com 
base em seu valor em uso. 

Na avalia<;ao do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados sao descontados a valor presente 
por uma taxa que reflita, a avalia<;ao atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos 
especificos do ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros nao foi ajustada. 

Caso o montante recuperavel de urn ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu 
valor contabil, ele e reduzido ao seu valor recuperavel. A perda por redu<;ao ao valor recuperavel e 
reconhecida imediatamente no resultado. 

Em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016 nao foram apuradas perdas por redu<;ao ao valor 
recuperavel. 

b) Impastos 

Dado a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferen<;as 
entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudan<;as nessas premissas, poderiam 
exigir ajustes futuros na receita e despesa de impostos ja registrada. 

lmposto diferido ativo e reconhecido para todos OS prejuizos fiscais nao utilizados. Julgamento 
significativo da Administra<;ao e requerido para determinar o valor do imposto diferido ativo que pode 
ser reconhecido, com base no prazo provavel e nivel de lucros tributaveis futuros, juntamente com 
estrategias de planejamento fiscal futuras. 

c) Provisao para demandas judiciais 
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A avalia<;ao da probabilidade de perda inclui a avalia<;iio das evidencias disponiveis, a hierarquia das 
leis, as jurisprudencias disponiveis, as decisoes mais recentes nos tribunais e sua relevancia no 
ordenamento juridico, bern como a avalia<;ao dos advogados externos. As provisoes sao revisadas e 
ajustadas para levar em conta altera<;oes nas circunstancias, tais como prazo de prescri<;iio aplicavel, 
conclusoes de inspe<;oes fiscais ou exposi<;oes adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisoes de tribunais. 



Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administra<;ao as demonstra<;oes 
financeiras intermediarias em 30 de junho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

3· Julgamentos, estimativas e premissas contabeis significativas--Continua<;ao 

d) Contabiliza~ao do Contrato de Concessao 

Na contabiliza<;ao do Contrato de Concessao, a Companhia efetua analises que envolvem o julgamento 
da Administra<;ao, substancialmente no que diz respeito a aplica<;ao da interpreta<;ao de Contra to de 
Concessao, determina<;ao e classifica<;ao dos gastos de melhoria e constru<;ao como ativo intangivel e 
avalia<;ao dos beneficios economicos futuros para fins de determina<;ao do momento de 
reconhecimento dos ativos intangiveis gerados no Contrato de Concessao. 

e) Momento de reconhecimento do ativo intangivel 

A Administra<;ao da Companhia avalia o momento de reconhecimento dos ativos intangiveis com base 
nas caracteristicas economicas do Contrato de Concessao segregando, principalmente, os 
investimentos em dois grupos: (a) investimentos que geram potencial de receita adicional; e (b) 
investimentos que nao geram potencial de receita adicional: 

(a) Investimentos que geram potencial de receita adicional- sao reconhecidos so mente quando da 
presta<;ao de servi<;o de constru<;ao relacionado a amplia<;ao/melhoria da infraestrutura. 

(b) Investimentos que nao geram potencial de receita adicional- sao estimados considerando a 
totalidade do Contrato de Concessao e reconhecidos a valor presente na data de transi<;ao. 

f) Determina~ao de amortiza~ao anual dos ativos intangiveis oriundos do Contrato de Concessao 

A Companhia reconhece o efeito de amortiza<;ao dos ativos intangiveis decorrentes do Contra to de 
Concessao limitado ao prazo da respectiva concessao. 0 calculo e efetuado de acordo com o padrao de 
consumo do beneficia econ6mico gerado que, normalmente, se da devido a curva de demanda, sendo a 
taxa de amortiza<;ao, determinada por meio de estudos econ6micos que buscam refletir o crescimento 
projetado de trafego das rodovias e a gera<;ao dos beneficios econ6micos futuros oriundos do Contrato 
de Concessao. 

g) Determina~ao das receitas de constru~ao 

Quando a Companhia contrata servi<;os de constru<;ao, deve reconhecer a receita de constru<;ao 
realizada pelo valor justo e os respectivos custos transformados em despesas relativas ao servi<;o de 
constru<;ao contratado. AAdministra<;ao da Companhia avalia questoes relacionadas a 
responsabilidade primaria pela contrata<;ao desses servi<;os, nesses casos em que haja a terceiriza<;ao 
dos servi<;os, custos de gerenciamento e acompanhamento das obras. 

h) Provisao para manuten~ao em rodovias 
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A contabiliza<;ao da provisao para manuten<;ao, reparo e substitui<;oes nas rodovias e calculada com 
base na melhor estimativa de gasto para liquidar a obriga<;ao a valor presente na data do balan<;o, em 
contrapartida a despesa do periodo para manuten<;ao ou recomposi<;ao da infraestrutura em urn nivel 
especifico de operacionalidade. 0 passivo a valor presente e progressivamente registrado e acumulado 
para fazer face aos pagamentos a serem feitos durante a execu<;ao das obras. 
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4· Caixa e equivalentes de caixa 

Disponibilidades 
Aplicac;ao compromissada de debentures (i) 
Certificados de Depositos Bancarios - CDB (ii) 

30/06/2017 

10.212 

2.545 

12.757 

31/12/2016 

260 

1.420 

1.680 

(i) Referem-se a aplicac;ao de renda fixa em que o banco vende urn titulo (debenture), com 
compromisso de recompra-lo a qualquer momento conforme remunerac;ao (CDI) definida na 
contratac;ao da operac;ao, independente de qualquer volatilidade no prec;o ou even to no titulo 
(debenture). A liquidez e diaria e sem prazo de carencia. 

(ii) Referem-se a Certificados de Depositos Bancarios (CDB), com possibilidade de resgate imediato 
sem mudanc;a significativa de valor, remunerados com base em percentuais diarios da variac;ao 
dos Certificados de Depositos Interbancarios (CDI) divulgada pela CETIP S.A. - Balcao 
Organizado de Ativos e Derivativos. 

5· Aplica«;oes financeiras vinculadas 

Compreendem aplicac;oes com pagamentos fixos ou determinaveis e datas de vencimento fixas e, as que a 
Companhia tenha a intenc;ao e habilidade de manter ate o vencimento, sao classificadas nessa categoria. 

Circulante 
Nao circulante 

30/06/2017 

202.275 

202.275 

31/12/2016 

6oo 
234.281 

A Companhia mantem essas aplicac;oes financeiras em Certificados de Depositos Bancarios (CDBs) 
vinculadas, para cumprir obrigac;oes contratuais referentes as debentures (Nota 13). Essas aplicac;oes sao 
remuneradas a 103% do CDI. 
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6. Contas a receber 

7· 

As contas a receber referem-se aos servic;os de pedagio eletronico, cupons de pedagio e cartoes de pedagio. 
Sao registradas com base nos valores nominais e nao sao ajustadas a valor presente por apresentarem 
vencimento de curto prazo e por nao resultar em efeito relevante nas demonstrac;oes financeiras 
intermediarias. Quando julgado necessario pela Administrac;ao, e registrada provisao para cobrir provaveis 
perdas na sua realizac;ao 

30/06/2017 31/12/2016 

Pedagio eletronico a receber 10.446 9·947 
Cartoes de pedagio a receber 601 686 
Receitas acess6rias 3.228 5-429 
Valores em transito 621 653 

14.895 16.715 

AAdministrac;ao da Companhia nao identificou a necessidade de reconhecimento de provisao para perdas 
com esses recebiveis em 30 de junho de 2017. Os valores a receber vencem em ate 45 dias. 

Impostos a recuperar 

30/06/2017 31/12/2016 

IRRF sobre aplicac;oes financeiras 22.917 25.286 
ISSQN a recuperar 8 
Outros impostos a recuperar 214 

22.917 25.508 

Circulante 9.205 9-433 
Nao circulante 13.711 16.075 

22.916 25.508 

17de40 
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8. Imposto de renda e contribui~ao social 

Imposto de renda e contribui~ao social correntes 

Ativos e passivos tributarios correntes do ultimo exercicio e de anos anteriores sao mensurados ao valor 
recuperavel esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. As aliquotas de imposto e as leis tributarias 
usadas para calcular o montante do imposto sao aquelas que estao em vigor ou substancialmente em vigor 
na data do balan<;o. 

Imposto de renda e contribui~ao social diferidos 

Impostos diferidos sao gerados por diferenc;as temporarias na data do balanc;o entre as bases fiscais de 
ativos e passivos e seus valores contabeis. Impostos diferidos ativos sao reconhecidos para todas as 
diferenc;as temporarias dedutiveis, creditos e perdas tributarias nao utilizadas, na extensao em que seja 
provavel que o lucro tributavel futuro seja suficiente para deduzir todas as diferenc;as temporarias e 
prejuizos fiscais. 

Impostos diferidos ativos e passivos sao mensurados a taxa de imposto esperada na realiza<;ao dos 
respectivos impostos diferidos ativos ou na liquidac;ao dos impostos diferidos passivos. A despesa com 
impostos diferidos e reconhecida no resultado do semestre, exceto quando se referir a bases cujos efeitos 
sao contabilizados diretamente no patrimonio liquido; nesse caso, a despesa e reconhecida diretamente no 
patrimonio Hquido. 

0 valor contabil dos impostos diferidos ativos e revisado em cada data do balanc;o e baixado na extensao em 
que nao e mais provavel que lucros tributaveis estarao disponiveis para permitir que todo ou parte do ativo 
tributario diferido venha a ser utilizado. 

a) Composic;ao do imposto de renda e contribuic;ao social diferidos 

Ativo: 
Prejuizo fiscal e base negativa da contribui<;ao social 
Diferen<;as temponirias: 

Provisao para demandas judiciais 
Outras provisoes 

Tributos diferidos sobre mudan<;as de praticas contabeis (i): 
Provisao para manuten<;ao de rodovias 
Provisao para investimentos em rodovias 
AVPOutorga 

Passivo: 
Tributos diferidos sobre mudan<;as de praticas contabeis: 

Amortiza<;ao- curva de trafego 

Liquido 
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30/06/2017 31/12/2016 

123.556 118.224 

398 333 
819 

30.626 28.933 
4-494 4·507 
1.713 1.735 

161.606 153·732 

(33·724) (34-497) 
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(i) Refere-se aos tributos diferidos, acumulados ate 2014, sobre a diferen<;a apurada entre a 
amortiza<;ao do intangivel, calculada pela curva de trafego, e a depreciac;ao desses ativos, calculada 
pelas taxas permitidas pela legisla<;ao fiscal. 

A recupera<;ao do saldo dos impostos diferidos ativos e revisada no final de cada periodo de relat6rio e 
ajustada pelo montante que se espera que seja recuperado. 

Imposto diferido ativo e reconhecido para todos os prejuizos fiscais nao utilizados na extensao em que 
seja provavel que haja lucro tributavel disponivel para permitir a utiliza<;ao dos referidos prejuizos. 
Julgamento significativo da Administra<;ao e requerido para determinar o valor do imposto diferido 
ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provavel e nivel de lucros tributaveis futuros, 
juntamente com estrategias de planejamento fiscal futuras devido a natureza de longo prazo limitada 
ao periodo da Concessao. 

0 imposto de renda e a contribuic;ao social diferidos ("impostos diferidos") sao reconhecidos sobre as 
diferenc;as temporarias no final de cada periodo de relat6rio entre os saldos de ativos e passivos 
reconhecidos nas demonstra<;oes financeiras intermediarias e as bases fiscais correspondentes usadas 
na apura<;ao do lucro tributavel, incluindo saldo de prejuizos fiscais e base negativa, quando aplicavel. 
Os impostos diferidos passivos sao geralmente reconhecidos sobre todas as diferen<;as temporarias 
tributaveis, e os impostos diferidos ativos sao reconhecidos sobre todas as diferen<;as temporarias 
dedutiveis, apenas quando for provavel que a Companhia apresentara lucro tributavel futuro em 
montante suficiente para que tais diferen<;as temporarias dedutiveis possam ser utilizadas. Impostos 
diferidos ativos e passivos sao mensurados a taxa de imposto que e esperada de ser aplic{lVel no ano 
em que o ativo sera realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributaria) 
que foram promulgadas na data do balan<;o. 

Em 30 de junho de 2017, o montante de prejuizos fiscais e base negativa da contribuic;ao social a 
compensar e de R$ 363.400 (R$ 347.717 em 31 de dezembro de 2016). 0 prejuizo fiscal e a base 
negativa de contribui<;ao social nao possuem prazo prescricional e a sua compensa<;ao esta limitada a 
30% do lucro tributavel anual. Baseada em estudo tecnico, a Companhia estima recuperar a totalidade 
dos creditos fiscais diferidos registrados em 30 de junho de 2017 nos seguintes exercicios sociais: 

30/06/2017 

2027 1.898 

2028 4.630 

2029 12.755 

2030 24.017 

2031 32.644 

2032 42.645 

2033 9·293 

127.882 
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Como a base tributavel do imposto de renda e da contribuic;ao social sobre o lucro liquido decorre nao 
apenas do lucro que pode ser gerado, mas tambem da existencia de receitas nao tributaveis, despesas 
nao dedutiveis, incentivos fiscais e outras variaveis, nao existe uma correla<;ao imediata entre o lucro 
liquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuic;ao social. Portanto, a expectativa 
da utilizac;ao dos creditos fiscais nao deve ser tomada como unico indicativa de resultados futuros da 
Companhia. 

b) Imposto de renda e contribui<;ao social no resultado 

Prejufzo antes do imposto de renda e contribuic;ao social 

Imposto de renda e contribuic;ao social as alfquotas vigentes (34%) 

Ajuste para demonstrac;ao da taxa efetiva: 

Diferenc;as permanentes 

Imposto de renda e contribuic;ao social diferido do semestre 

Aliquota efetiva 

9· lmobilizado 

30/06/2017 30/06/2016 

(29.519) (32.128) 

10.036 10.924 

(1.390) (59) 

8.647 10.865 

29% 34% 

0 ativo imobilizado e registrado ao custo de aquisi<;ao ejou construc;ao, acrescido dejuros capitalizados 
durante o periodo de construc;ao, quando aplicavel. As depreciac;oes sao calculadas pelo metodo linear, de 
acordo com as taxas demonstradas a seguir, limitadas, quando aplicavel, ao prazo da concessao. 

a) Composi~ao 

Taxaanual 
de 

deprecia~o 30jo6L2o17 3.1L12L2o16 
% Custo Deprecia~o Liquido Liquido 

M6veis e utensilios 10 1.301 (467) 834 799 
Equipamentos de informatica 20 4·431 (3.600) 831 1.027 

Equipamentos de telefonia 20 238 (199) 39 8 

Terrenos 377 377 377 
Edificios 3,8 6.380 (1.148) 5·232 5.360 

Autom6veis/ caminhOes 5 2.350 (1.398) 952 1.171 

Outros 10a20 3·513 (1.310) 2.203 2.317 

18.590 (8.122) 10-468 11.059 

0 ativo imobilizado registrado nao esta vinculado ao contrato de concessao. 
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9· Imobilizado--Continua<;ao 

b) Movimenta<;ao 

Custo 
M6veis e utensilios 
Equipamentos de informatica 
Equipamentos de telefonia 
Terrenos 
Edificios 
Autom6veis/ caminhOes 
Outros 

Depreciac;ao 
M6veis e utensilios 
Equipamentos de informatica 
Equipamentos de telefonia 
Edificios 
Autom6veis/ caminhoes 
Outros 

Liquido 

Custo 
M6veis e utensilios 
Equipamentos de informatica 
Equipamentos de telefonia 
Terrenos 
Edificios 
Autom6veis/ caminhOes 
Outros 

Depreciac;ao 
M6veis e utensilios 
Equipamentos de informatica 
Equipamentos de telefonia 
Edificios 
Autom6veis/ caminhOes 
Outros 

Liquido 
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31/12/2016 

1.205 
4-401 

206 
377 

6.380 
2.350 
3-469 

(406) 
(3.374) 

(198) 
(1.020) 
(1.179) 
(1.152) 
(7.329) 
11.059 

31/12/2015 

871 
4.207 

197 
84 

6.380 
2.221 
2.985 

16.945 

(304) 
(2.834) 

(169) 
(765) 
(658) 
(950) 

(s.68o) 
11.265 

Adi~oes 30/06/2017 

96 1.301 
30 4-431 
32 238 

377 
6.380 
2.350 

44 3.513 
201 18.589 

(61) (467) 
(226) (3.600) 

(1) (199) 
(128) (1.148) 
(219) (1.398) 
(158) (1.310) 
(792) (8.121) 
(591) 10.468 

Adi~oes Baixas 30/06/2016 

35 906 
47 4·254 

5 202 
293 377 

6.380 
100 (185) 2.136 
296 3.281 
776 (185) 17.536 

(44) (348) 
(273) (3.107) 

(19) (188) 
(128) (893) 
(202) 77 (783) 
(200) (1.150) 
(866) 77 (6-469) 

(go) (108) 11.067 



Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administra<;ao as demonstra<;oes 
financeiras intermediarias em 30 de junho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

to. Intangivel 

Como remunerac;ao pela prestac;ao de servic;os de constru<;ao ou melhorias relacionadas ao contrato de 
concessao de servi<;os, a Companhia recebeu o direito de cobrar pelo uso da infraestrutura da concessao, 
mensurado pelo valor justo no reconhecimento inicial. Ap6s o reconhecimento inicial, o ativo intangivel e 
mensurado pelo custo, o qual inclui os encargos de emprestimos capitalizados, deduzidos da amortiza<;ao 
acumulada e das perdas por redu<;ao ao valor recuperavel. 

A amortiza<;ao dos ativos intangiveis oriundos dos direitos de concessao e reconhecida no resultado por 
meio da projec;ao de curva de trafego estimada para o periodo de concessao a partir da data em que estes 
estao disponiveis para uso, ja que esse metodo e o que melhor reflete o padrao de consumo de beneficios 
economicos futuros no ativo. 

Ativos intangiveis com vida u.til definida, adquiridos separadamente, sao registrados ao custo, deduzido da 
amortizac;ao e das perdas acumuladas por redu<;ao ao valor recuperavel. 

a) Composi~ao 

30/06/2017 31/12/2016 
Custo Amortiza~o Liquido Liquido 

Direito de outorga da concessao (i) 542.244 (74.188) 468.056 473.348 
Direito de explora~ao da infraestrutura 

Gastos iniciais da concessao (ii) 162.647 (17.717) 144·930 142.318 

Servi~os de constru~ao - obras concluidas (iii) 552.351 (29.631) 522.720 511.298 

Servi~os de constru~ao - em andamento (iii) 19.282 19.282 16-437 
Outros (iv) 7.839 (1.072) 6.767 6.955 

Direito de uso de software 6.868 (3.574) 3·294 3.613 
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1.291.231 (126.182) 1.165.048 1.153·969 

(i) Referem-se ao valor pago para a explora<;ao do sistema rodoviario, calculado a valor presente. 

(ii) Referem-se aos investimentos programados em reparos e restaura<;ao da infraestrutura 
recebida do Poder Concedente, calculados a valor presente e acrescidos da capitaliza<;ao de juros 
sobre os financiamentos incorridos. Originalmente, a Companhia reconheceu esse ativo intangivel 
em contrapartida da rubrica "Provisao para investimentos em rodovias". 

(iii) Referem-se aos servi<;os de construc;ao relacionados diretamente com a amplia<;ao e melhoria da 
infraestrutura. A Companhia reconhece o direito de explorar e as obriga<;oes de construir na 
medida em que os servi<;os de constru<;ao sao prestados. A principal obra concluida em 2016 foi o 
Contorno de Piracicaba. 

(iv) Referem-se aos investimentos programados, ate o final da concessao, que nao geram receitas 
adicionais. Originalmente, a Companhia reconheceu esses investimentos, a valor presente, 
acrescidos da capitaliza<;ao de juros sobre os financiamentos incorridos, em contrapartida da 
rub rica "Provisao para investimentos em rodovias". 
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to. Intangivel--Continuac;ao 

b) Movimentac;ao 

Custo 
Direito de outorga da concessao 
Direito de explorac;ao da infraestrutura 
Gastos iniciais da concessao 
Servic;os de construc;ao - obras concluidas 
Servic;os de construc;ao - em andamento 
Outros 

Direito de uso de software 

Amortizac;ao 
Direito de outorga da concessao 
Direito de explorac;ao da infraestrutura 
Gastos iniciais da concessao 
Servic;os de construc;ao - obras concluidas 
Outros 

Direito de uso de software 

Liquido 

Taxaanual 
de 

amortizat;ao 

(*) 

(*) 
(*) 
(*) 

20% 

31/12/2016 

542.244 

158.429 
532.287 

16-437 
7-839 
6.585 

(68.896) 

(16.111) 
(20.989) 

(884) 
(2.972) 

(109.852) 
1.153-969 

Adic;oes Transferencia 30/06/2017 

542.244 

2.263 1.955 162.647 
18.818 1.246 552.351 
6.046 (3.201) 19.282 

7-839 
283 6.868 

27-410 1.291.231 

(5.292) (74-188) 

(1.606) (17-717) 
(8.642) (29.631) 

(188) (1.072) 
(602) (3-574) 

(16.330) (126.182) 
11.080 1.165.049 

(*) Amortizac;ao efetuada pela curva de beneficio economico (curva de trafego) esperado ao Iongo do prazo da 
concessao, a qual foi considerada a taxa media ponderada de 2,25% em 2017 (1,92% em 2016). 

Taxaanual 
de 

amortizac;ao 31L12L2o1s Adic;oes Transferencia 3o/o6L2o16 
Custo 
Direito de outorga da concessao 542.244 542.244 
Direito de explorac;ao da infraestrutura 

Gastos iniciais da concessao 147-170 2.804 149-974 
Servic;os de construc;ao - obras concluidas 399.827 10.267 94-159 504.253 
Servic;os de construc;ao - em andamento 105.598 10.338 (95-159) 21.777 
Outros 7-434 7-434 

Direito de uso de software 5-709 352 6.061 
1.207-982 23-761 1.231.743 

Amortizac;ao 
Direito de outorga da concessao (*) (63.666) (2.622) (66.288) 
Direito de explorac;ao da infraestrutura 

Gastos iniciais da concessao (*) (14.630) (731) (15-361) 
Servic;os de constru<;iio - obras concluidas (*) (16.178) (2.122) (18.300) 
Outros (*) (811) (34) (845) 

Direito de uso de software 20% (1.852) (531) (2.383) 

(97-137) (6.040) (103.177) 
Liquido 1.110.845 17-721 1.128.566 
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10. Intangivel--Continuac;ao 

b) Movimentacao--Continuac;ao 

A amortizac;ao dos ativos intangiveis e calculada de acordo com a curva de beneficia economico (curva 
de trafego) esperado ao Iongo do prazo da concessao, exceto pelo direito de uso de software, calculado 
pela vida util. 

c) Custos de emprestimos e financiamentos capitalizados 

No semestre findo em 30 de junho de 2017, a Companhia capitalizou custos de emprestimos 
diretamente relacionados com a construc;ao de obras em infraestrutura no montante de R$ 9 (R$ 326 
no semestre findo em 30 de junho de 2016). A taxa media utilizada para determinar o montante dos 
custos de emprestimo elegiveis de capitalizac;ao, em 30 de junho de 2017, foi de 0,03%, que representa 
a taxa efetiva de juros das debentures no semestre, liquida da receita financeira auferida pelo 
investimento temporario desses recursos. 

11. Partes relacionadas 

a) Remunerac;ao da Administrac;ao 

Nos exerdcios findos em 30 de junho de 2017 e 2016, o total de remunerac;ao dos administradores foi 
como segue: 

30/06/2017 30/06/2016 

Remunera~ao fixa (1) 

Remunerar;ao variavel (2) 

(1) Incluem salarios e honorarios da Administrac;ao, ferias e 13° salario. 
(2) Referem-se a participac;ao nos resultados, mencionada na nota 18. 

1.055 

Alem da remunerac;ao fixa e variavel, aos administradores sao concedidos os mesmos beneficios 
adicionais dos empregados, mencionados na nota 18. 

Na Assembleia Geral Ordinaria (AGO) realizada em 28 de abril de 2017, foi fixada a remunerac;ao 
anual dos membros do Conselho de Administrac;ao e diretoria da Companhia de ate o valor de R$ 
1.650. A remunerac;ao anual inclui salarios, beneficios, remunerac;ao variavel e contribuic;ao para 
seguridade social. 

b) Mutuos a pagar 

AB Concessoes S.A. 

Lineas International Holding B.V. 
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Taxa de juros 

0,5% a.m.+ CDI 

0,5% a.m.+ CDI 

Vencimento 

Indeterminado 

Indeterminado 

30/06/2017 

87.517 

9.037 

96.555 

31/12/2016 

80.876 

8.344 
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11. Partes relacionadas--Continuac,;ao 

b) Mutuos a pagar--Continuac,;ao 

Os contratos possuem vencimento indeterminado, podendo ser prorrogados ou convertidos em capital 
social, desde que previamente aprovados pelos acionistas e pelos credores. Sao remunerados com base 
em 100% da taxa media diaria dos Certificados de Depositos Interbancarios (CDis), divulgada pela 
CETIP S.A. - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos (CETIP), acrescida de 0,5% ao mes. De acordo 
COID OS contratos de mutua, 0 pagamento desses IDUtUOS SO podera ser efetuado apos a quitac,;ao dos 
financiamentos bancarios e das debentures. 

12. Provisoes 

Provisoes sao reconhecidas quando a Companhia tern uma obrigac,;ao presente Oegal ou nao formalizada) 
em consequencia de urn evento passado, e provavel que beneficios economicos sejam requeridos para 
liquidar a obrigac,;ao e uma estimativa confiavel do valor da obrigac,;ao possa ser feita. 

Provisoes sao constituidas para todas as contingencias referentes a processos judiciais para OS quais e 
provavel que uma saida de recursos seja feita para Iiquidar a contingencia/ obrigac,;ao e uma estimativa 
razoavel possa ser feita. 

30/06/2017 31/12/2016 

Provisao para demandas judiciais 

Provisao para investimentos em rodovias 

Provisao para manuten~o em rodovias 

5.629 

4·855 
90.077 

5·178 

4·797 
85.097 

100.561 95.072 
Circulante 

Nao circulante 
8.954 

91.607 

1.787 
93.285 

a) Provisao para demandas judiciais 
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As contingencias trabalhistas em 30 de junho de 2017 no montante de R$ 99 (R$ 267 em 31 de 
dezembro de 2016) referem-se a reclamac,;oes trabalhistas em que e requerido o pagamento de verbas 
trabalhistas supostamente devidas e nao pagas, tais como verbas rescis6rias, horas extras, adicionais, 
danos marais, equiparac,;ao salarial e diferenc,;as salariais. 

As contingencias civeis em 30 de junho de 2017 no montante de R$ 5.530 (R$ 4.911 em 31 de 
dezembro de 2016) referem-se, substancialmente, a ac,;oes de natureza indenizat6ria em razao de 
acidentes de transito ocorridos nas rodovias que a Companhia opera. 
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12. Provisoes--Continuac;ao 

a) Provisao para demandas judiciais--Continuac;ao 

Adicionalmente, em 30 de junho de 2017, a Companhia possui o equivalente a R$ 66.123 (R$ 11.134 
em 31 de dezembro de 2016) de causas trabalhistas, R$ 42.860 (R$ 31-414 em 31 de dezembro de 
2016) de causas civeis, e R$ 71.103 (R$ 67.555 em 31 de dezembro de 2016) de processos 
administrativos com a ARTESP, cuja avaliac;iio dos assessores legais da Companhia aponta para uma 
probabilidade possivel de perda, razao pela qual a Administrac;ao nao registrou esse montante nas 
demonstrac;oes financeiras intermediarias. 

Em 30 dejunho de 2017, os dep6sitosjudiciais da Companhia no montante de R$ 24.596 (R$ 23.170 
em 31 de dezembro de 2016) incluem R$16-464 em depositos relacionados a discussoes trabalhistas na 
vara de Nanuque- Minas Gerais (R$ 16.239 em 31 de dezembro de 2016). Os valores foram retidos 
judicialmente com base no entendimento que a Companhia foi considerada sociedade do grupo 
economico da companhia re no processo perante tal vara do trabalho, com o qual a Companhia nao 
possui qualquer vinculo ou obrigac;ao. A Concessionaria refuta por completo tal entendimento e esta 
tomando as medidas cabiveis para a liberac;ao dos valores, e nao espera perdas associadas a esse 
bloqueio. 

Do valor restante, R$ 496 estao relacionados a discussoes civeis (R$ 427 em 31 de dezembro de 2016), 
R$ 445 relacionados a outros processos trabalhistas (R$ 301 em 31 de dezembro de 2016), R$ 2.674 
relacionados a discussoes tributarias (R$ 1.922 em 31 de dezembro de 2016) e R$ 4.517 relacionados a 
processos com a ARTESP (R$ 4.280 em 31 de dezembro de 2016). 

b) Provisao para investimentos em rodovias 

Refere-se aos investimentos programados em reparos e restaurac;ao da infraestrutura recebida do 
Poder Concedente e outros investimentos que nao geram receitas adicionais. 0 passivo, a valor 
presente, foi constituido pela melhor estimativa de gasto para liquidar a obrigac;ao presente na data do 
balanc;o, em contrapartida do ativo intangivel. 

A movimentac;ao da provisao para investimentos em rodovias foi como segue: 

Atualiza~o Atualiza~o 
monetaria monetaria 

31/12/2016 (passiva) (ativa) 30/06/2017 

Provisao para investimentos 4-797 68 (11) 4.855 

4-797 68 (11) 4.855 

Atualiza~o 
monetaria 

31/12/2015 (passiva) 30/06/2016 

Provisiio para investimentos 4-510 202 4-712 

4-510 202 4-712 
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12. Provisoes--Continua~ao 

b) Provisao para investimentos em rodovias --Continua<;ao 

0 cronograma dos investimentos previstos, por ano de execu<;ao, e demonstrado como segue: 

Ano de execm;ao 30/06/2017 

2017 

2018 

1.844 

3.010 

c) Provisao para manuten<;ao em rodovias 

31/12/2016 
Transferencia 

(i) 30/06/2017 

Provisao para manutenc;ao 

Ajuste a valor presente (A VP) 
99-536 

(14-439) 

4-034 

946 

103.570 

(13-493) 

85.097 4-980 90.077 

Circulante 

Nao circulante 85.097 4-980 

7.110 

(7.110) 
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A mensura~ao do ajuste a valor presente da provisao para manuten~ao foi calculada com base no 
metodo do fluxo de caixa descontado a cada data do balan~o, considerando as datas em que se estima 
que haja a saida de recursos para fazer frente as respectivas obriga~oes, com base em taxa de desconto 
que reflete a melhor avalia~ao do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos especificos 
do passivo em suas datas originais. Em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016 foi utilizada a 
taxa de 8% para o ajuste a valor presente e o IPCA para atualizar o valor nominal da provisao para 
manuten<;ao. 

(i) 0 valor de estimativa de realiza<;ao das interven<;oes em pavimentos e sinaliza~ao previstas para 
inicio no primeiro semestre de 2018 foram transferidos para curto prazo. 
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12. Provisoes--Continuac;ao 

c) Provisao para manutencao em rodovias--Continuac;ao 

Os gastos programados em manutenc;oes incluem recapeamentos de rodovias (a cada cinco anos) e 
sinalizac;ao de rodovias (a cada oito anos), cujo cronograma previsto para execuc;ao das obras e 
demonstrado como segue: 

Ano de execu~ao 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

13. Debentures 

a) Descricao da operacao 

Debentures 
niio 

conversiveis 
1a emissiio 

Principal R$ 

1.065.000 

30/06/2017 

41.145 

17.873 

18.687 

11.143 

1.229 

90.077 

Data de 
emissiio 

15/06/2013 

Vencimento 
final 

15/06/2028 

A posic;ao das debentures esta resumida a seguir: 

Principal corrigido pelo IPCA 

Remunera<;ao Guros) 

Custo com emissao 

Circulante 

Nao circulante 
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Titulosem 
circula((iio 
1.065.000 

Premio 
6.202 

30/06/2017 

1.389.803 

4.678 

(68.594) 

1.325.887 

(22.756) 

1.303.131 

Encargos 
financeiros 

IPCA + 8% a.a. 

31/12/2016 

1.370-422 

5.032 

(62.977) 

1.312.477 

(14.076) 

1.298.401 
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13. Debentures--Continua«;ao 

a) Descri<;ao da opera<;ao--Continua«;ao 

b) 
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As debentures foram emitidas pela Companhia sob o regime de garantia firme de coloca«;ao, nao 
conversiveis em a«;6es, da especie com garantia real, em serie (mica, nominativas e escriturais. Estao 
previstas amortiza«;oes semestrais do valor nominal a partir de 15 de dezembro de 2017.0 cronograma 
para amortiza«;ao das debentures e demonstrado como segue: 

Ano Amortiza~ao Valor 

2017 1% 9·173 

2018 4% 48.782 

2019 5% 75.049 

2020 6% 89.086 

2021 7% 97·981 

2022 8% 117.577 

2023 11% 146.485 

2024 11% 158·994 

2025 13% 177.617 

2026 14% 188.318 

2027 14% 190.542 

2028 6% 90.198 

100% 1.389.803 

Clausulas restritivas e garantias 

As debentures estao garantidas pela alienac;ao fiduciaria das a«;oes da Companhia, pelas aplicac;oes 
financeiras vinculadas e cessao fiduciaria dos direitos credit6rios oriundos da concessao. 

As debentures contem clausulas restritivas semestrais, as quais sao acompanhadas pela administra«;ao 
e nao apresentam desvios em rela«;ao ao cumprimento das condi«;oes contratuais pactuadas pela 
Companhia. Em 30 de junho de 2017 os indica do res propostos na assembleia geral de debenturistas 
(AGD) em 12 de junho de 2017 foram cumpridos pela Companhia. 

Assembleia Geral de Debenturistas CAGD) 

Em 12 de Junho de 2017 foi realizada a assembleia geral de debenturistas (AGD) onde os debenturistas 
autorizaram a Companhia cumprir os Indices Financeiros abaixo: 

(i) In dice de Cobertura do Servic;o da Divida, para o periodo de doze meses findo em 30 de junho 
de 2017 para que seja igual ou superior a o,6o; e 
(ii) que a rela«;ao entre Divida Financeira e Capital Total, em 30 de junho de 2017 seja de ate 93/7. 
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Assim, a Companhia ficou dispensada de cumprir os indices Financeiros estabelecidos na Clausula 
4.16.3, item "m", subitens "i" e "ii" da Escritura de Emissao. Alem disso, foi autorizada a utiliza~ao de 
parte dos recursos depositados na "Conta Reserva do Servi~o da Divida" para o pagamento da 
Remunera~ao em 14jo6/2017, alem da recomposi~ao do Saldo Obrigat6rio da Conta Reserva de 
Servi~o da Divida ate 29 de Setembro de 2017 e apresenta~ao de urn plano de reestrutura~ao financeira 
da Companhia ate 31 de Julho de 2017. 

14. Patrimonio liquido 

a) Capital social 

Em 30 dejunho de 2017 e em 31 de dezembro de 2016, o capital social esta representado por 
30.357.847.596 a~oes ordinarias, todas nominativas e sem valor nominal, distribuidas como segue: 

Acionistas 

AB Concessoes S.A. 
Lineas International Holding B.V. 

Participa«;io 
aciomiria 

50,00% 
50,00% 

Quanti dade 
dea«;oes 

15.178.923.798 
15.178.923.798 

30.357.847·596 

Em 19 dejunho de 2017, foi realizada a altera~ao do nome de urn dos acionistas, passando deAscendi 
International Holding B.V. para Lineas International Holding. B.V. 

Em 30 de junho de 2017 e em 31 de dezembro de 2016, o capital autorizado da Companhia era de 
R$ 303.578. 

0 capital social sera reajustado anualmente, quando necessario, pela mesma formula e nas mesmas 
datas em que 0 reajustamento for efetivamente aplicado a tarifa de pedagio, nao podendo este ser 
inferior a 10% do montante do investimento realizado e a realizar no ano subsequente. Se 
eventualmente o capital subscrito tornar-se inferior ao requerido, este devera ser aumentado. 

A Companhia nao podera proceder a redu~ao de seu capital social ou adquirir as suas pr6prias a~oes 
durante 0 prazo de concessao. 

b) Distribuivao de lucros 
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Aos acionistas e garantido estatutariamente urn dividendo minimo obrigat6rio de 25% sobre o lucro 
liquido, ap6s os ajustes necessarios consoantes as prescri~oes legais do Brasil. 

A Companhia nao possui previsao estatutaria de reserva de lucros, alem da reserva legal. No entanto, 
de acordo com a Lei das Sociedades por A~oes, os acionistas reunidos em AGO poderao deliberar a 
reten~ao de parcela do lucro liquido do exercicio alocada para o pagamento de despesas previstas em 
or~amento de capital que tenha sido previamente aprovado. 
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15. Receita operacional liquida 

A receita e apurada em conformidade como regime contabil de competencia de exercicio, sendo mensurada 
com base no valor justa da contraprestac;ao recebida, excluindo abatimentos e impastos ou encargos sabre 
os servic;os prestados. 

Os criterios especificos, a seguir, devem tam hem ser satisfeitos antes de haver o reconhecimento de receita: 

Contratos de construviio qualificados e classificados como servivos de construviio 

Essas receitas variam de acordo com os investimentos efetuados pela Companhia para cumprir com os 
compromissos assumidos pela concessao. A margem de construc;ao praticada e de 3,65%, em media, das 
aquisic;oes de materiais faturados diretamente para a Companhia e empregados nos ativos que geram 
receitas. 

Receitas oriundas das cobrancas de pedagios 

A receita e mensurada pelo valor justa da contraprestac;ao recebida ou a receber, deduzida de quaisquer 
estimativas de deduc;oes. A receita e reconhecida no periodo de competencia, ou seja, quando da utilizac;ao 
dos hens publicos objetos das concessoes pelos usmirios. 

Impastos sabre vendas 

Receitas, despesas e ativos sao reconhecidos liquidos dos impastos sabre vendas, exceto: (i) quando os 
imostos sabre vendas incorridos na compra de hens ou servic;os nao forem recuperaveis junto as 
autoridades fiscais, hip6tese em que o impasto sabre vendas e reconhecido como parte do custo de 
aquisic;ao do ativo ou do item de despesa, conforme o caso; (ii) quando os valores a receber e a pagar forem 
apresentados juntos com o valor dos impastos sabre vendas; e (iii) quando o valor liquido dos impastos 
sobre vendas, recuperavel ou a pagar, e incluido como componente dos valores a receber ou a pagar no 
balanc;o patrimonial. 

Impastos incidentes sabre os servic;os prestados consistem de Impasto sobre Servic;os- ISS (de 2% a 5%), 
Programa de Integrac;ao Social- PIS (0,65%) cumulativo e (1,65%) nao cumulativo e Contribuic;ao para 
Financiamento da Seguridade Social- COFINS (3%) cumulativo e (7,6%) nao cumulativo. 

Receita com arrecada~o de pedagio 
Receita de servi~os de constru~o 
Receitas acess6rias 
Impostos incidentes sobre os servi~os prestados 
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30/06/2017 

108.594 
22.506 

4-245 
(10.328) 

125.017 

30/06/2016 

95-333 
20.605 

3-645 
(9.635) 

109-948 
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16. Custos e despesas por natureza 

A Companhia optou por apresentar a demonstra~ao do resultado por fun~ao e apresenta, a seguir, o 
detalhamento por natureza: 

Com pessoal 

Servic;os de terceiros 
Deprecia~iio e amortizar;iio 
Onus variavel da concessiio 
Manutenc;iio e conservac;iio 
Custo dos servic;os de construc;iio 
Servic;os de manutenc;iio em rodovias 
Provisiio para demandas judiciais 

Seguros e garantias 

Honorarios da administrac;iio 

Outros 

Classificados como: 
Custos dos servic;os prestados 
Despesas gerais e administrativas 
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30/06/2017 

(10.857) 

(3.896) 

(17.123) 

(1.746) 

(19-945) 
(22.403) 

(4.034) 
(193) 

(1.265) 

(1.055) 
(2.611) 

(85.128) 

(76-796) 
(8.332) 

(85.128) 

30/06/2016 

(7.492) 

(2.859) 

(6.906) 
(1.618) 

(8.245) 
(20.605) 

1.946 
117 

(1.198) 

(659) 

(1.946) 

(49-465) 

(44.658) 

(4.807) 

(49-465) 
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17. Despesas e receitas financeiras 

As receitas e despesas financeiras sao representadas por juros e varia~oes monetarias decorrentes de 
aplica~oes financeiras, de emprestimos e financiamentos e reversao de ajustes a valor presente, que sao 
reconhecidos no resultado do semestre pelo regime de compet€mcia. 

Despesas financeiras 
Juros e variac;oes monetarias sobre notas promiss6rias ou debentures 
Juros sobre mutuos com partes relacionadas 
Variac;ao monetaria e reversao do ajuste a valor presente sobre a 
provisao para investimentos em rodovias 
Imposto sobre Operac;oes Financeiras- IOF 
Juros sobre demais operac;oes financeiras 
Outras despesas financeiras 

Receitas 
Rendimentos sobre aplicac;oes financeiras 
Atualizac;ao de impostos a recuperar 
Outras receitas financeiras 

Resultado financeiro 

18. Beneficios a empregados 

30/06/2017 

(75·765) 

(7.335) 

(1.015) 

(752) 

(865) 

(85.732) 

14.164 
1.204 

829 

16.197 

(69·535) 

30/06/2016 

(114.214) 

(6.941) 

(202) 

(19) 

(1.007) 

(122.383) 

16.694 

4·055 
12 

20.761 

(101.622) 

As despesas com salarios, beneficios e encargos sociais dos empregados e administradores estao 
demonstradas a seguir: 

30/06/2017 

Salarios e encargos sociais 

Beneficios previstos em lei 

Beneficios adicionais (i) 

Plano de Participac;iio nos Resultados (ii) 

(i) Refere-se a assistencia medica, reembolso odontol6gico e seguro de vida. 
(ii) Refere-se a participa~ao nos resultados de 2015, paga em 2017. 
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(8.846) 

(1.248) 

(1.147) 

(671) 

(11.912) 

30/06/2016 

(6.257) 

(1.116) 

(778) 

(8.151) 
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19. Resultado por a~ao 

A tabela abaixo apresenta os calculos dos resultados basico e diluido por ac;ao (em milhares, exceto valores 
por ac;ao): 

30/06/2017 30/06/2016 

Numerador: 

Prejuizo do semestre (20.872) 

Denominador: 

Media ponderada do numero de a~oes 

Prejuizo basico e diluido por a~ao - R$ (o,ooo688) (0,000700) 

Nao houve transac;oes envolvendo ac;oes ordinarias ou potenciais ac;oes ordinarias entre a data do balanc;o 
patrimonial e a data de conclusao destas demonstrac;oes financeiras intermediarias. 

20. Objetivos e politicas para gestao do risco financeiro 

A Companhia esta exposta a risco de mercado, risco de credito e risco de liquidez. 

A Alta Administrac;ao da Companhia supervisiona a gestao desses riscos, os quais sao resumidos abaixo: 

a) Risco de mercado 
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0 risco de mercado e o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de urn instrumento 
financeiro flutue devido a variac;oes nos prec;os de mercado. Os prec;os de mercado, para a Companhia, 
englobam somente o risco de taxa de juros. 

Risco de taxa de juros 

A exposic;ao da Companhia ao risco de mudanc;as nas taxas de juros de mercado refere-se, 
principalmente, as aplicac;oes financeiras, as debentures e aos mutuos a pagar a partes relacionadas, 
sujeitos a taxas de juros variaveis. 

A tabela a baixo demonstra a analise de sensibilidade a uma possivel mudanc;a nas taxas de juros em 30 
dejunho de 2017, mantendo-se todas as outras variaveis constantes. 
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20. Objetivos e politicas para gestao do risco financeiro--Continuac;ao 

a) Risco de mercado--Continuac;ao 

Risco de taxa de juros--Continuac;ao 

A Administrac;ao da Companhia considerou as seguintes premissas: 

• CDI- taxa de 10,14% ao ano, observada no fechamento de 30 de junho de 2017, divulgada pela 
CETIP S.A. - Balcao Organizado de Ativos e Derivativos (CETIP), que no en tender da Administrac;ao 
seriam estaveis no proximo ano. 

• IPCA- variac;ao de 3,00% nos ultimos 12 meses, observada no fechamento de 30 de junho de 2017, 
divulgada pelo IBGE. 

Passivo financeiro Risco 

Mutuos a pagar a partes relacionadas Aumento do CDI 

Debentures Aumento do IPCA 

Passivo financeiro Risco 

Mutuos a pagar a partes relacionadas Aumento do CDI 

Debentures Aumento do IPCA 

Ativo financeiro Risco 

Aplicac;oes financeiras vinculadas QuedadoCDI 

Ativo financeiro Risco 

Aplica~,;oes financeiras vinculadas QuedadoCDI 

Efeito no resultado antes dos impostos (1) 

Cenarioi Cenarioll Cenario III 

Estavel +2S% +so% 

9·791 12.238 14.686 

145.848 155·792 165.736 

Efeito no patrimonio liquido (1) 

Cenarioi Cenario II Cenarioiii 

Estavel +2S% +so% 

6-462 8.077 9.693 

96.259 102.823 109.386 

Efeito no resultado antes dos impostos (1) 

Cenarioi 

Estavel 

20.511 

Cenarioll 

-2S% 

Cenarioiii 

-so% 

10.255 

Efeito no patrimonio liquido (1) 

Cenario I 

Estavel 

13.537 

Cenarioll 

-25% 

10.153 

Cenario III 

-so% 

(1) Refere-se ao cenario hipob~tico dejuros a incorrerjauferir para os pr6ximos 12 meses ou ate a data 
do vencimento do contrato, o que for menor. 
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20. Objetivos e politicas para gestio do risco financeiro--Continuac;ao 

b) Risco de credito 
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0 risco de credito e o risco de a contra parte de urn neg6cio nao cumprir uma obrigac;ao prevista em urn 
instrumento financeiro ou contra to com cliente, o que levaria ao prejuizo financeiro. Os instrumentos 
financeiros que sujeitam a Companhia a riscos de credito sao representados, principalmente, por caixa 
e equivalentes de caixa, aplicac;oes financeiras vinculadas e contas a receber. 

Contas a receber 

0 risco de credito dos repassadores de recursos a Companhia (servic;os de pedagio eletronico, cupons 
de pedagio e cartoes de pedagio) esta sujeito aos procedimentos, controles e politicas estabelecidas 
pela Administrac;ao da Companhia em relac;ao a esse risco. Os limites de credito sao estabelecidos com 
base em criterios internos de classificac;ao. A possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas 
por conta de problemas financeiros com esses repassadores de recursos e considerada minima em 
func;ao do curto prazo dos recebimentos e da qualidade dos respectivos creditos. A necessidade de uma 
provisao para perda por reduc;ao ao valor recuperavel e analisada mensalmente pela Administrac;ao. A 
exposic;ao maxima da Companhia ao risco de credito em 30 dejunho de 2017 e 31 de dezembro de 
2016 esta registrado na rubrica "Contas a receber", no balanc;o patrimonial. 

Caixa e equivalentes de caixa e aplicac;oes financeiras vinculadas 

0 risco de credito de saldos com bancos e instituic;oes financeiras e administrado pela tesouraria da 
Companhia, de acordo com a politica estabelecida pela Administrac;ao. Os recursos excedentes sao 
investidos apenas em contrapartes aprovadas e dentro do limite estabelecido a cada uma. 0 limite de 
credito das contra partes e revisado anualmente pelo Conselho de Administrac;ao e pode ser atualizado 
ao longo do ano, o que esta sujeito a aprovac;ao da Diretoria Financeira. Esses limites sao estabelecidos 
a fim de minimizar a concentrac;ao de riscos e, assim, mitigar o prejuizo financeiro no caso de potencial 
falencia de uma contra parte. A exposic;ao maxima da Companhia ao risco de credito em relac;ao aos 
componentes do balanc;o patrimonial em 30 de junho de 2017 e 31 de dezembro de 2016 esta 
registrado na rub rica "Caixa e equivalentes de caixa" e de "Aplicac;oes financeiras vinculadas", no 
balanc;o patrimonial. 



Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administrac;ao as demonstrac;oes 
financeiras intermediarias em 30 dejunho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

20. Objetivos e politicas para gestao do risco financeiro--Continuac;llo 

c) Risco de liquidez 

Risco de liquidez representa o risco de encurtamento nos recursos destinados para pagamento de 
dividas. 

A tabela a baixo resume o perfil do vencimento do passivo financeiro da Companhia em 30 de junho de 
2017 com base nos pagamentos contratuais nao descontados. 

Fornecedores e prestadores de servir;os 

Debentures 

Credor pela concessao 

Mutuos a pagar a partes relacionadas (Nota 11.b) 

Total 

d) Instrumentos financeiros por categoria 

Menosde3 
meses 

301 

15.416 

De4a12 
meses 

Os principais ativos e passivos financeiros, estao demonstrados a seguir: 

Ativos financeiros 

Valor justo atraves do resultado 

Aplicar;oes financeiras 

Emprestimos e recebiveis: 

Caixa e equivalentes de caixa 

Contas a receber de clientes 

Passivos financeiros ao custo amortizado: 

Debentures 

Contas a pagar a fornecedores 

Outras contas a pagar 

Partes relacionadas - mutua a pagar 

Obrigar;oes com o poder concedente 
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30/06/2017 

204.820 

10.212 

14.895 

1.325.887 

15.115 

2.128 

96.555 

301 

Mais de 12 
meses 

96.555 

1.399.686 

Total 

15.115 

1.325.887 

301 

96.555 

31/12/2016 

1.312.477 

24.879 

2.440 

89.220 

719 



Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administrac;ao as demonstrac;oes 
financeiras intermediarias em 30 de junho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

20. Objetivos e politicas para gestao do risco financeiro--Continuac;ao 

e) Gestao do capital social 

0 objetivo da gestao de capital da Companhia e assegurar que se mantenha uma relac;ao adequada de 
capital, a fim de suportar os neg6cios da Companhia e maximizar o valor aos acionistas. 

0 capital social nao pode ser inferior a 10% do montante do investimento realizado e a realizar no ano 
subsequente. Se eventualmente o capital subscrito tornar-se inferior ao requerido, este devera ser 
aumentado. 

Abaixo esta apresentada a estrutura de divida liquida da Companhia: 

30/06/2017 31/12/2016 

Mutuos a pagar a partes relacionadas 

Debentures 

(-) Caixa e equivalentes de caixa 

(-) Aplicac;oes financeiras vinculadas 

Divida liquida 

Patrimonio liquido 

Patrimonio Hquido e divida liquida 

21. Valor justo dos ativos e passivos financeiros 

96·555 

1.325.887 

(12.757) 

(202.275) 

1.207-410 

41.335 

1.248.745 

89.220 

1.312.477 
(1.680) 

(234.881) 

1.165.136 

62.207 

1.227.343 

0 valor justo dos instrumentos financeiros da Companhia aproxima-se do seu valor contabil a excec;ao das 
debentures, cuja comparac;ao do valor contabil e do valor justa esta apresentado a seguir: 

Passivos financeiros 

Debentures (Nota 13) (i) 

30 dejunho de 2017 

Valor contabil Valorjusto 

1.394·481 

(i) Saldo contabil nao inclui os efeitos dos custos de emissao. 

31 de dezembro de 2016 

Valor contabil Valor justo 

1.375·454 1.308.655 

0 valor justo dos ativos e passivos financeiros e incluido no valor pelo qual 0 instrumento poderia ser 
trocado em uma transac;ao corrente entre partes dispostas a negociar, e nao em uma venda ou liquidac;ao 
forc;ada. Os seguintes metodos e premissas foram utilizados para estimar o valor justo: 
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Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administrac;ao as demonstrac;oes 
financeiras intermediarias em 30 de junho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

21. Valor justo dos ativos e passivos financeiros- Continuac;ao 

• 0 valor justo das debentures foi obtido utilizando tecnicas de avaliac;ao com dados observaveis no 
mercado, divulgados pela AMBIMA. 

Hierarquia de valor justo 

A Companhia usa a seguinte hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos 
financeiros pela tecnica de avaliac;ao: 

• Nivel1: prec;os cotados (sem ajustes) nos mercados ativos para ativos ou passivos identicos; 

• Nivel 2: outras tecnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo 
registrado sejam observaveis, direta ou indiretamente; 

• Nivel3: tecnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado que nao sejam 
baseados em dados observaveis no mercado. 

Exceto pelo saldo de disponibilidades (nivell), OS demais instrumentos financeiros da Companhia sao 
classificados como nivel2. 

22. Seguros 

A Companhia adota a politica de contratar cobertura de seguros para os hens sujeitos aos riscos por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade. Os seguros sao contratados conforme os preceitos de gerenciamento de riscos e seguros 
geralmente empregados por companhias do mesmo ramo. 

Modalidade Riscos cobertos Limites de 
indeniza«;oes 

Todos os riscos 

Seguro garantia 

Riscos operacionais 

Responsabilidade civil geral 

Responsabilidade civil de diretores e administradores 

Garantia de cumprimento das fun~oes operacionais de conserva~ao e de 
pagamento mensal (onus variavel) 
Garantia de cumprimento das fun~oes de amplia~ao 

104.143 

31.527 

20.000 

91.913 

141.400 

0 escopo dos trabalhos de nossos auditores nao inclui a emissao de opiniao sobre a suficiencia da cobertura 
de seguros, a qual foi determinada pela Administrac;ao da Companhia e que a considera suficiente para 
cobrir eventuais sinistros. 
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Concessionaria Rodovias do Tiete S.A. 

Notas explicativas da administrar;ao as demonstrar;oes 
financeiras intermediarias em 30 de junho de 2017 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

23. Informa«;oes complementares dos fluxos de caixa 

30/06/2017 30/06/2016 

Transa~oes que nao envolvem desembolsos de caixa 

Adi~oes ao intangivel com capitaliza~ao de juros 9 

A Companhia classifica os juros pagos como atividade de financiamento, por en tender que tal classificar;ao 
melhor representa os fluxos de obtenr;ao de recursos. 

24. Eventos subsequentes 

Reajuste das tarifas de pedagio 

326 

Foi publicada no Diario Oficial do Estado de Sao Paulo, em 30 dejunho de 2017, Deliberar;ao Extraordinaria do 
Conselho Diretor da ARTESP acerca do reajuste das tarifas de pedagios. Em suma, a deliberar;ao autorizou o 
reajuste das tarifas nas prar;as de pedagio da Concessionaria Rodovias do Tiete S.A., a partir de 1° de julho de 
2017, no percentual de 3,6%. 

Em 31 dejulho, a companhia divulgou na Comissao de Valores Mobiliarios- CVM, uma proposta de 
reorganizar;ao de sua estrutura de capital aos debenturistas, com a finalidade de readequar o endividamento da 
Companhia ao seu fluxo de caixa ("Plano Financeiro"). 

Alterar;6es propostas: 

• Prazo de Vigencia e Data de Vencimento; 
• Amortizar;ao Programada; 
• Alterac;ao da propon;ao do valor nominal unitario a ser amortizado; 
• Alterar;ao do pagamento de remunerar;ao; 
• Exclusao de indices financeiros; 
• Alterar;ao do Quorum; e 
• Alterar;ao na estrutura de contas reservas. 

Ate a presente data a proposta apresentada nao havia sido aprovada pelos debenturistas. Uma assembleia de 
debenturistas deve ser convocada e acontecer ate 29 de setembro de 2017. 
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Relat6rio da Administra~ao- 30 de Junho 2017 

31 de Agosto de 2017 - A Concessionaria Rodovias do Tiete S.A.- "Rodovias do Tiete", que administra 
415 km de rodovias e acessos no Estado de Sao Paulo, divulga seus resultados do 1Q semestre de 2017. 

Apresenta~ao dos Resultados 
0 relat6rio da administra<;ao e as informa<;oes financeiras do primeiro semestre de 2017 da Concessiona

ria Rodovias do Tiete S.A. relativas aos semestres findos em 30 de junho de 2017 e de 2016 e ao exerdcio 

findo de 31 de dezembro de 2016 foram elaboradas de acordo com as disposi<;oes legais do CPC 26 - De

monstra<;oes Contabeis emitido pelo Comite de Pronunciamento Tecnico, da delibera<;ao CVM (Comissao 

de Valores Mobililiarios) nQ 676 e de acordo com a Norma lnternacio-naiiAS 1- Presentation of Financial 

Statements. 
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Concessionaria 
Em abril de 2009, a Rodovias do Tiete assinou, junto ao Governo do Estado de Sao Paulo, o contrato de 
concessao de 30 anos do Corredor Leste da Marechal Rondon. Para a gestao dos mais de 400 km de rodo
vias e acessos, a Concessionaria pagou, em 18 meses, R$ 542MM a titulo de outorga fixa, reajustada pelo 
IPCA. 

0 trecho concedido e constituido pela SP-101 (Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proen<;a), SP-113 
(Rodovia Dr. Joao Jose Rodrigues), SP-308 (Rodovia Comendador Mario Dedini), SP-300 (Rodovia Mare
chal Rondon) e SP-209 (Rodovia Prof. Joao Hipolito Martins), interligando 25 munidpios do interior do Es
tado de Sao Paulo. 

Nos pr6ximos anos de concessao, serao investidos mais de R$ 2,1Bi na duplica<;ao de mais de 90 km de 
vias, constru<;ao de 73 km de vias marginais, 87 km de faixas adicionais, 148 km de acostamentos e 24 
passarelas. Entre as principais obras estao a duplica<;ao da SP-101 e da SP-308 eo Contorno de Piracicaba, 
que contribuem com o desenvolvimento economico da regiao e proporcionam mais seguran<;a aos milha
res de usuarios que utilizam o sistema diariamente. 

2009 2011 2013 2015 2016 

' • ' • ' . . . . . . . 
t . 

""" A Rodovias do Tiete assinou o 

contrato de 30 anos de con

cessao do Corredor Leste da 

Marechal Rondon. 

Primeiro trecho da duplicac;:ao 

da SP-101 e entregue. 

Melhorias de Obras de Artes 

Especiais, Sinalizac;:ao e novas 

Passarelas sao realizadas. 

lnaugurac;:ao do Contorno de 

Piracicaba. 

Conclusao dos trechos de duplicac;:oes 

da SP-101 (Km 14+640 ao 25+700) e 

da SP-308 (Km 127+730 ao 153+500) 
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Destaques: 

../ R$ 102 milhoes de receita llquida . 

../ Aumento de 3,02% no trafego pedagiado e au

mente de 4,43% no trafego em eixos equivalentes, 

principalmente pela libera~ao do acesso na SP-300 

por conta da interdi~ao do trecho da Serra de Botuca

tu causada pelo acidente geologico ocorrido em 

2.016 . 

../Melhorias de dispositivos- SP-300; e 

,/Recupera~ao de Pavimento - SP-308. 
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Sumario Executive 

A economia brasileira no primeiro semestre de 2017 apresentou sinais de recupera<;ao e crescimento. A 
taxa basica de juros do Banco Central do Brasil (SELIC) fechou em 10,15% a.a em junho e 2017, segundo 
o relat6rio do COPOM. Vale ressaltar tambem que o IBGE apurou o fndice oficial de infla<;ao do pafs 
(IPCA) em 1,18% no acumulado nos primeiros seis meses de 2017. Segundo relat6rio Focus do Banco 
Central, divulgado no dia 30 de junho de 2017, a previsao e que o Produto lnterno Bruto (PIB) de 2017 
fique 0,39% superior ao de 2016 . 0 crescimento do PIB, segundo os economistas, e efeito do setor da 
agropecuaria, que vern crescendo pela supersafra de graos registrada no perfodo. 

No primeiro semestre de 2017 houve um crescimento de aproximadamente 3,02% no tratego de vefcu
los, quando comparado ao mesmo perfodo do ano anterior, esse crescimento deve-se, principalmente 
pela libera<;ao total do trecho na Serra de Botucatu que ficou bloqueado de Janeiro de 2016 a Mar<;o de 
2016 para vefculos leves e de Janeiro de 2016 a Setembro de 2016 para vefculos pesados, devido a um 
acidente geologico . 

As principais obras realizadas no primeiro semestre de 2017 foram a recupera<;ao do pavimento da SP-
308 e as melhorias nos dispositivos da SP-300. 
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Trafego 

No primeiro semestre de 2017 o volume de tratego teve um acrescimo de 3,02% quando comparado ao 
mesmo periodo do ano anterior. 0 fluxo de veiculos de passeio cresceu 2,60%, enquanto comerciais leves 
e pesados cresceram em 2,63% e 6,77% respectivamente. 

>> Vefculos 

Passeio 

Comercial Leve 

Comercial Pesado 

Total 

*Volume acumulado do periodo de Janeiro a Junho. 

9.788.009 

1.647.610 

1.322.538 

12.758.157 

9.539.849 

1.605.411 

1.238.662 

12.383.922 

2,60% 

2,63% 

6.77% 

3,02% 

No primeiro semestre de 2017 o volume de trafego de eixos equivalentes cresceu 4,43% quando compa
rado ao mesmo perfodo do ano anterior. 0 fluxo de vefculos de passeio cresceu 2,59%, enquanto comer
dais leves e pesados cresceram em 2,58% e 7,80% respectivamente. 

Passeio 9.637.098 9.393.547 2,59% 

Comercial Leve 4.111.091 4.007.863 2,58% 

Comercial Pesado 7.928.437 7.354.700 7,80% 

Total 21.767.626 20.756.110 4,43% 

*Volume acumulado do periodo de Janeiro a Junho. 

Este crescimento e resultado de dois fatores principais, a retomada do crescimento economico do pais e 

a liberar;:ao do trecho da Serra de Botucatu em marr;:o de 2016 para vefculos leves e em setembro de 

2016 para vefculos pesados. 
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Trafego 

>> Trafego por prac;:a 

0 corredor de exportac;:ao localizado na SP-300 composto pelas prac;:as de pedagio de Agudos, Arei6polis e 
Botucatu, representa a maior parte da receita da companhia, cerca de 60% em eixos equivalentes. Ja os 
corredores Municipal, Multisetorial e Industrial somados representam 40% da receita. 

Rio· dO'S 
Pedras. 

9% 

Monte· 
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5~4 
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&% 
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8% 
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5% 

5% 

Saito 
11% 

Sa!to 
11% 
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Trafego 

>> Tarifas de Pedagio 

Em Julho de 2016 houve reajuste das tarifas de pedagio em 9,32% em linha com o IPCA divulgado pelo 
IBGE, ah~m da reclassifica!;ao tarifaria da Pra!;a de Pedagio de Rio das Pedras em fun!;ao do termino da 1!! 
fase de duplica!;ao da SP-308. 

A tarifa media da Concessionaria par eixo equivalente e de R$ 5,40, contra R$ 4,82 em 2015/2016. 

Monte Mor 

Rafard 

Conchas 

Anhembi 

Botucatu 

Arei6polis 

Agudos 

Saito 

Rio das Pedras 

Tarifa Media 

R$ 7,00 
R$ 6,50 
R$6,00 
R$ 5,50 
R$5,00 
R$4,50 
R$4,00 
R$3,50 
R$ 3,00 
R$ 2,50 

R$ 6,00 R$ 5,50 

R$ 4,60 R$ 4,20 

R$ 6,20 R$ 5,70 

R$ 7,00 R$ 6,40 

R$ 4,90 R$ 4,50 

R$ 5,50 R$ 5,00 

R$ 5,40 R$ 4,90 

R$ 3,20 R$ 2,90 

R$ 5,80 R$ 4,30 

R$ 5,40 R$ 4,82 

Tarifas de Pedagio 

2016/2017 ------ 2015/2016 
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Receitas 

Receitas de Pedagio 108.594 95.333 13,91% 

Receitas Acess6rias 4.245 3.645 16,46% 

Impastos sobre Receitas (10.328) (9.635) 7,19% 

Receitas Operacionais 102.511 89.343 14,74% 

Receitas de Constru~ao 22.506 20.605 9,23% 

TOTAL 125.017 109.948 13,71% 

*Saldo acumulado do periodo de Janeiro a Junho. 

A Concessionaria obteve, no primeiro semestre de 2017, uma receita bruta com arrecada~ao de pedagio 
de R$ 108.594 mil (R$ 95.333 mil no mesmo perfodo de 2016) e arrecadou R$ 4.245 mil (R$ 3.645 mil em 
2016 no mesmo periodo) a titulo de receita acess6ria. Sobre estes valores foram recolhidos ISS, PIS e CO
FINS totalizando R$ 10.328 mil no periodo (R$ 9.635 mil no mesmo perfodo do ano anterior). 

Ah~m disso, atendendo as novas Normas de lnterpreta~ao Tecnica ICPC 01 - Contratos de Concessao, a 
Concessionaria reconheceu, no perfodo em analise, R$ 22.506 mil de receita de constru~ao contra R$ 
20.605 mil em 2016 com contrapartida nos custos de constru~ao. 

>> Formas de Pagamento 

Ta,ta!-AV1 
60% 

1.! Semestre 2017 

Total
Manual 

40% 

19 Semestre 2016 
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Custos e Despesas Operacionais 

Os custos e despesas operacionais refletem os dispendios com manuten<;ao e conserva<;ao da infraestru
tura concedida, gastos com pessoal e o custos referentes a outorga variavel sabre a arrecada<;ao de pe
dagio e as receitas acess6rias. Ja os demais custos representam lan<;amentos contabeis oriundos das no
vas pr<hicas contabeis e que nao geram efeito caixa. 

Com pessoal (10.857) (7.492) 44,91% 

Servic;:os de terceiros (3.896) (2.859) 36.27% 

Onus variavel da concessao (1.746) (1.618) 7,91% 

Manutenc;:ao e conservac;:ao (19.945) (8.245) 141,90% 

Provisao para demandas judicia is (193) 117 -264,96% 

Seguros e garantias (1.265) (1.198) 5,59% 

Honorarios da administrac;:ao (1.055) (659) 60,09% 

Outros (2.611) (1.946) 34,17% 

Subtotal (41.568) (23.900) 73,92% 

Depreciac;:ao e amortizac;:ao (17.123) (6.906) 147,94% 

Custo dos servic;:os de construc;:ao (22.403) (20.605) 8,73% 

Servic;:os de manutenc;:ao em rodovias (4.034) 1.946 -307,30% 

Total (85.128) (49.465) 72,10% 

*Saldo acumulado do perfodo de Janeiro a Junho. 

No primeiro semestre de 2017, houve aumento de 73,92% nos custos e despesas operacionais que passa
ram de R$ 23.900 mil em 2016 para R$ 41.568 mil em 2017. As principais varia<;oes foram: 

=> Com pessoal: Em 2016 nao foi aprovado o pagamento de Participa<;ao nos Resultados referente ao 
exerdcio de 2015 e, com isso, houve reversao da provisao. Em 2017, esta decisao foi revista e, ex
cepcionalmente a contabiliza<;ao ocorreu par caixa, concomitante ao pagamento da premia<;ao. 

=> Servicos de terceiros: Honorarios advocatfcios relacionados aos depositos de discussoes trabalhis
tas (ver nota explicativa 12.a); 

=> Manutencao e conservacao: Reversoes de cau<;oes (R$ 8 milhoes) em 2016. Alem de maiores des
pesas com conserva<;ao de pavimento devido a proximidade no novo ciclo de recapeamento que 
sera iniciado em 2018; 

=> Provisao para demandas judiciais: Redu<;ao em fun<;ao da altera<;ao de status dos processos dveis e 
trabalhistas; 

=> Honorarios da administracao: idem ao comentario da varia<;ao em despesas com pessoal; e 

=> Depreciacao e amortizacao: Em 2016 houve revisao da curva de trafego devido ao novo cenario 
macroeconomico, sendo as taxas adotadas ja em linha com este novo cenario. 
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EBITDA e MARGEM EBITDA 

0 EBITDA apresentado na tabela abaixo e ajustado para melhor refletir a gerac;:ao de caixa da Companhia, 
ou seja, com a exclusao das provisoes para manutenc;:oes futuras exigida pelas novas pn3ticas contabeis. 

Resultado Uquido do Periodo (20.872) (21.263) -1,84% 

(+/-) Impasto de Renda e Contribui~ao Social Diferidos (8.647) (10.865) -20,41 

(+/-) Resultado Financeiro Uquido 69.535 101.622 -31,57 

(+/-) Deprecia~ao e Amortiza~ao 17.123 6.906 147,94% 

EBITDA 57.139 76.400 -25,21% 

(+/-) Provisao para Manuten~oes Futuras 4.034 (1.946) -307,30% 

EBITDA AJUSTADO (a) 61.173 74.454 -17,84% 

Receitas Operacionais (b) 102.511 89.343 14,74% 

MARGEM EBITDA AJUSTADO (a/b) 59,67% 83,34% -23,66 p.p 

*Saldo acumulado do periodo de Janeiro a Junho. 

No primeiro semestre, houve uma reduc;:ao de 17,84% no EBITDA ajustado, que passou de R$ 74.454 mil 
no primeiro semestre de 2016 para R$ 61.173 mil no mesmo perfodo em 2017, principalmente pelas va
riac;:oes nos custos operacionais, detalhados na pagina anterior. 

Ja a margem EBITDA teve uma reduc;:ao de 23,66 p.p., resultado do menor EBITDA. 

Alc~m disso, houve um aumento de 147,94% na depreciac;:ao e amortizac;:ao que passou de R$ 6.906 mil no 
primeiro semestre de 2016 para R$ 17.123 mil no mesmo perfodo em 2017, em func;:ao da revisao da taxa 
de amortizac;:ao da curva de demanda de trafego e da conclusao das obras do Contorno de Piracicaba. 
Houve tambem uma variac;:ao de 307,30% na provisao para manutenc;:oes futuras por conta da revisao 
das provisoes para manutenc;:ao futura da infraestrutura. 
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Resultado Financeiro 

0 resultado financeiro do primeiro semestre de 2017, comparado ao mesmo periodo de 2016, e compos
to da seguinte forma: 

Debentures e Notas Promiss6rias (75.765) (114.214) -33,66% 

Mutuo (7.335) (6.941) 5,68% 

Outras Despesas Financeiras (2.632) (1.228) 114,33% 

TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS (85.732) (122.383) -29,95% 

Receitas Financeiras 16.197 20.761 -21,98% 

TOTAL RESULTADO FINANCEIRO (69.535) (101.622) -31,57% 

*Saldo acumulado do perfodo de Janeiro a Junho. 

No primeiro semestre de 2017 houve redu!;ao de 31,57% no resultado financeiro que passou de (R$ 
101.622) mil no primeiro semestre de 2016 para (R$ 69.535) mil no mesmo periodo em 2017. As princi
pais varia!;5es foram: 

=> Debentures: Menor IPCA incidente sobre o principal; 

=> Juros linha de credito ltau: 0 valor total captado foi amortizado ainda no primeiro trimestre de 
2017; 

=> Receitas Financeiras: Atualiza!;ao de impostos a recuperar pela SELIC. 
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Debentures 

Conforme aprovado em reunioes do Conselho de Administra~ao e Assembleia Geral Extraordinaria reali
zadas em 13 de maio de 2013, bern como autorizada pela ARTESP, par meio de Delibera~ao do Conselho 
Diretor de 23 de maio de 2013, publicada no Diario Oficial da Uniao em 30 de maio de 2013, a Companhia 
efetuou, em 15 de junho de 2013, a emissao de 1.065.000 debentures simples, incentivadas de acordo 
com a lei 12.431, com valor nominal unitario de R$1.000,00 (mil reais), sob regime de garantia firme de 
coloca~ao, nao conversiveis em a~oes, da especie quirografaria com garantia real, em serie (mica, nomi
nativas e escriturais, perfazendo o montante total de R$1.065.000 mil. 

As debentures foram objeto de oferta publica de distribui~ao registrada na CVM, em conformidade com a 
lnstru~ao CVM 400 e demais disposi~oes legais, regulamentares e auto regulat6rias aplicaveis. 0 registro 
da Oferta foi requerido par meio do procedimento simplificado instituido pela lnstru~ao da CVM 471, sen
do a oferta submetida previamente a analise da Associa~ao Brasileira das Entidades dos Mercados Finan
ceiro e de Capita is- ANBIMA ("ANBIMA"). 

Foram tambem realizados simultaneamente esfor~os de coloca~ao das debentures: (1) nos Estados Uni
dos da America em opera~oes isentas de registro nos termos da U.S. Securities Act of 1933 para compra
dores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A editada pela Securities and Exchange 
Commission dos Estados Unidos ("SEC" ); e (2) nos demais paises, que nao os Estados Unidos da America 
e o Brasil, para investidores que sejam pessoas nao residentes nos Estados Unidos da America ou nao 
constituidas de acordo com as leis daquele pais, de acordo com a legisla~ao vigente no pais de domidlio 
de cada investidor e com base na Regulation S, editada pela SEC no ambito do Securities Act. 

Os recursos obtidos na data de liquida~ao, em OS de julho de 2013, totalizaram R$1.071.202 mil. Esses 
recursos financeiros, lfquidos de custos de capta~ao de R$65.320 mil, foram utilizados na liquida~ao ante
cipada da 4!! serie de Notas Promiss6rias comerciais, no montante de R$610.210 mil, em OS de julho de 
2013, e o restante permaneceu investido em contas reservas para garantir o pagamento dos juros sabre 
as debentures, o financiamento parcial das obras previstas no Contrato de Concessao e de Custos Opera
cionais. 

As debentures estao garantidas pela aliena~ao fiduciaria das a~oes da Companhia e cessao fiduciaria dos 
direitos credit6rios oriundos da concessao. 

As debentures sao remuneradas pela varia~ao acumulada do fndice Nacional de Pre~os ao Consumidor 
Amplo- IPCA ("IPCA"), apurado e divulgado pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica -IBGE, mais 
juros anuais de 8% eo prazo de vigencia de 15 (quinze) a nos contados da data de emissao em 15 de junho 
de 2013, vencendo-se, portanto, em 15 de junho de 2028, porem com amortiza~oes semestrais progra
madas do valor nominal a partir de 15 de dezembro de 2017. Os juros sao pagos semestralmente. Ja fa
ram realizados seis pagamentos, em 15 de dezembro de 2013 no montante de R$ 43.653 mil, em 15 de 
junho de 2014, no montante de R$ 43.365 mil, em 15 de dezembro de 2014, no montante de R$ 46.517 
mil, em 15 de junho de 2015, no montante de R$ 46.650 mil, em 14 de dezembro de 2015, no montante 
de R$ 50.981 mil, em 14 de junho de 2016, no montante de R$ 51.851 mil, em 14 de dezembro de 2016, 
no montante de R$ 54.109 mile em 14 de junho de 2017, no montante de R$ 54.157 mil. 
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Debentures- (continua~ao) 

Em 18 de Dezembro de 2015 foi realizada a assembleia geral de debenturistas (AGO) para deliberar sabre 
a dispensa do cumprimento dos seguintes fndices Financeiros estabelecidos na Clausula 4.16.3, item "m", 
subitens "i" e "ii" da Escritura de Emissao: 

i) fndice de Cobertura do Servic;:os da Dfvida ("ICSD"), conforme formula descrita no Anexo 
I da Escritura, para os seguintes perfodos: (a) o perfodo findo em 30 de junho de 2016; e 
(b) o perfodo findo em 31 de dezembro de 2016; e 

ii) Relac;:ao entre Dfvida Financeira (conforme definido na Escritura) e Capital Total 
(conforme definido na Escritura), para os seguintes perfodos: (a) o perfodo findo em 31 
de dezembro de 2015; (b) o perfodo findo em 30 de junho de 2016; e (c) o perfodo findo 
em 31 de dezembro de 2016. 

Ainda na mesma AGO, foram aprovados os seguintes condicionantes, a vigorar para os semestres findos 
em 30 de junho de 2016 e 31 de dezembro de 2016 : 

i) Da relac;:ao entre Divida Financeira e Capital Total em ate 90/10; e 

ii) Do ICSD igual ou superior a 1,0 (urn inteiro), conforme a formula descrita no Anexo Ida 
Escritura de Emissao. 

Alem disso, a Companhia pagou aos titulares das Debentures urn premia flat de 0,55% sabre o saldo do 
valor nominal unitario atualizado na data de realizac;:ao da AGO. 

Em 12 de Junho de 2017 foi realizada nova assembleia geral de debenturistas (AGO) onde os debenturis
tas autorizaram a Companhia cumprir os fndices Financeiros a baixo. 

(i) fndice de Cobertura do Servic;:o da Dfvida, para o perfodo de doze meses findo em 30 de 
junho de 2017 para que seja igual ou superior a 0,60; e 

(ii) que a relac;:ao entre Dfvida Financeira e Capital Total, para o perfodo de doze meses fin
do em 30 de junho de 2017 seja de ate 93/7. 

Assim, a Companhia ficou dispensada de cumprir os fndices Financeiros estabelecidos na Clausula 4.16.3, 
item "m", subitens "i" e "ii" da Escritura de Emissao. Alem disso, foi autorizada a utilizac;:ao de parte dos 
recursos depositados na "Conta Reserva do Servic;:o da Dfvida" para o pagamento da Remunerac;:ao em 
14/06/2017, alem da recomposic;:ao do Saldo Obrigatorio da Conta Reserva de Servic;:o da Dfvida ate 29 de 
Setembro de 2017 e uma apresentac;:ao de urn plano de reestruturac;:ao financeira da Companhia ate 31 
de Julho de 2017. 
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Debentures- (continua~ao) 

Ate a presente data a proposta apresentada nao havia sido aprovada pelos debenturistas. Uma assem

bleia de debenturistas deve ser convocada e acontecer ate 29 de setembro de 2017. 

Dezembro/2013 Nao medido 83,67/16,33 

Junho/2014 Nao medido 83,95/16,05 

Dezembro/2014 Nao medido 84,35/15,65 

Junho/2015 7,54 84,88/15,12 

Dezembro/2015 1,82 87,95/12,05 

Junho/2016 1,36 89,35/10,65 

Dezembro/2016 1,46 89,66/10,34 

Junho/2017 1,63 90,58/9,42 
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Obras e lnvestimentos 

Melhorias de Dispositivos - SP-300 

Melhoria de 20 dispositivos na SP-300. 0 custo total estimado ate o fim 
das obras e de R$ 8,3 milhOes e o custo ja incorrido ate junho de 2017 
foi de R$ 6,5 milhoes. 

Recuperacoo de Pavimento - SP-308 

Houve restauro do pavimento da rodovia SP-308, entre os quilometros 

127 ao 153, no sentido Norte. A obra em questao passou pela fresagem 

da faixa 02, ao Iongo dos 25 quilometros, e a respectiva recomposi~;ao 

foi feita atraves de pavimento invertido com revestimento asfaltico, ba

se granular e sub-base cimentada. Para isso foi necessaria executar um 

desvio de todo o trafego para a pista Sui em segmentos de 5 km, propor

cionando, excelentes condi~;oes de seguran~;a tanto para o usuario como 

para os profissionais de obra. 0 custo total estimado da obra e de R$ 

20,4 milhoes eo custo incorrido foi de R$ 8,7 milhoes. 
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Responsabilidade Socioambiental 

Campanha 

Foram realizadas campanhas de "Mutirao contra a Dengue" em parceria 

com a empresa ELO Constru~oes e lnstala~oes. As campanhas promove

ram a limpeza e a retirada de entulhos, como tambem a popula~ao foi 

orientada como evitar o aparecimento de criadouros do mosquito trans

missor da dengue. 

Cafe na Passarela 

0 Cafe na Passarela possui duas edi~oes a cada mes, e tern como objeti

vo orientar e incentivar os pedestres a utilizarem a passarela, e ressaltar 

os motivos de seguran~a. Os usuarios foram conscientizados pela Con

cessionaria com o apoio da Artesp, sabre a importancia do usa da passa

rela na travessia, como forma de garantir a sua propria seguran~a e de 

seus familiares. 

Palestras 

Durante todo o mes de maio, diversas atividades foram realizadas pela 

concessionaria em prol do movimento "Maio Amarelo". Palestras sa

bre seguran~a viaria foram ministradas no SENAI, Institute Federal (IF) 

e na empresa de energia CPFL. Essa a~ao integra o Plano de Redu~ao 

de Acidentes (PRA) da Companhia. 

Projeto Abrace o Transito #Escola 

0 Projeto Escola visa instruir as crian~as no born comportamento no 

transito, com dicas, videos educativos e orienta~oes sobre os perigos 

no transito. 0 Abrace o transito promove uma manha ludica com 

apresenta~ao de videos do Denatran, palestras de orienta~ao, simula

~ao de resgate e visita ao Centro de Controle Operacional da Concessi

onaria. Parte das escolas dos munidpios de Saito, Elias Fausto e Capi

vari foram beneficiadas com o programa. 
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Balan~o Patrimonial 

Aplica~oes financeiras vinculadas (Nota 5) 

Contas a receber (Nota 6) 

Despesas Antecipadas 

Impastos a recuperar (Nota 7) 

Outros ativos 

circulante 

Aplica~oes financeiras vinculadas (Nota 5) 

Tributes a recuperar (Nota 7) 

Impasto de renda e contribui~ao social diferidos (Nota 8.a) 

Despesas antecipadas 

Depositos judicia is (Nota 12) 

Outros ativos 

lmobilizado {Nota 09) 

lntangfvel (Nota 10) 

18 

12.757 

14.895 

1.874 

9.205 

1.328 

40.059 

202.275 234.281 

13.711 16.075 

127.882 119.235 

170 

24.596 

4.458 

10.468 

1.165.048 



Balan~o Patrimonial 

Fornecedores e prestadores de servi~os 

Debentures (Nota 13) 

Credor pela concessao 

Obriga~oes tributarias 

Obriga~oes trabalhistas 

Provisoes (Nota 12) 

Outros passives 

circulante 

Provisoes (Nota 12) 

Debentures (Nota 13) 

Mutuos a pagar a partes relacionadas (Nota 11.b) 

Outros passives 

19 

15.115 

22.756 

301 

2.986 

3.799 

8.954 

228 

54.139 

91.607 

1.303.131 

96.555 

1.900 

1.493.193 

1.547.332 

303.578 

(262.243) 



Demonstra~oes dos Resultados 

dos servi~os prestados (Nota 16) 

receitas operacionais, llquidas 

antes das despesas e receitas financeiras 

antes do imposto de renda e da contribui~ao social 

basico e dilufdo 

20 

125.017 

(76.796) 

48.221 

(8.332) 

127 

(8.205) 

40.016 

(85.732) 

16.197 

(69.535) 

(29.519) 

8.647 

(20.872) 

(4.807) 



Fluxo de Caixa 

de caixa das atividades operacionais 

do periodo 
de renda e contribuigao social diferidos 

IDE~pn::ci;agiilo e amortizagao 

a valor presente sabre provisao para manutengao em rodovias 

monetaria, lfquida, sabre provisao para investimentos 

e varia<;Oes monetarias sabre notas promiss6rias e empn§stimos 

IR•>nrlimAnlln de aplica<;Oes financeiras 

para manutengao em rodovias 
no capital circulante 

Despesas antecipadas 

Tributos a recuperar 

Depositos judiciais 

Outros ativos 

Fornecedores e prestadores de servigos 

Credor pela concessao - onus variavel 

Obriga<;Oes tributaries 

Obrigagoes trabalhistas 

Outros passives 

liquido gerado pelas atividades operacionais 

de caixa das atividades de investimento 

lfquido utilizado nas atividades de investimento 

de caixa das atividades de financiamento 

lfquido aplicado nas atividades de financiamento 

(diminuigao) de caixa e equivalente de caixa 

e equivalentes de caixa no inicio do periodo 

•iv"''""'t"<> de caixa no final do 

21 

(20.872) 

(8.647) 

17.123 

946 

57 

67.687 

(14.164) 

7.335 

451 

4.035 

1.820 

(136) 

2.592 

(1.426) 

(680) 

(9.764) 

(418) 

65 
503 

(312) 

46.195 

(18.000) 

64.770 

(201) 

(27.410) 

19.159 

(118) 

(54.159) 

(54.277) 

11.077 
1.680 

12.757 



Relacionamento com o Auditor 

No semestre findo em 30 de junho de 2017, a Concessionaria contratou a PricewaterhouseCoopers Audi

tores lndependentes ("PwC") para a realiza~ao de outros trabalhos relacionados a compliance, mas que 

nao afetaram a independencia e a objetividade da PwC para auditar as demonstra~oes financeiras do se

mestre findo em 30 de junho de 2017 e para revisar as informa~oes trimestrais (ITRs) relativas ao primei

ro e ao segundo trimestre de 2017. 

Ao contratar outros servi~os de seus auditores externos, a poHtica de atuac;ao da Companhia se funda

menta nos prindpios que preservem a independencia do auditor e consistem em: (a) o auditor nao deve 

auditar seu proprio trabalho, (b) o auditor nao deve exercer func;oes gerenciais na Companhia e (c) o au

ditor nao deve pro mover OS interesses da Companhia. 
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