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Relatório sobre a revisão de informações contábeis 
intermediárias condensadas 
 
 
Aos Acionisas, Conselheiros e Diretores da  
Concessionária ViaRio S.A. 
Rio de Janeiro – RJ 
 
 
Introdução 
Revisamos as demonstrações financeiras intermediárias condensadas da Concessionária 
ViaRio S.A. (“Companhia”) referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2019, que 
compreendem o balanço patrimonial condensado em 30 de junho de 2019 e as respectivas 
demonstrações condensadas do resultado e do resultado abrangente para os períodos de 
três e seis meses findos naquela data, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. 
 

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e apresentação das 
demonstrações financeiras intermediárias condensadas de acordo com o CPC 21 (R1) - 
Demonstração Intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão 
sobre essas demonstrações financeiras intermediárias condensadas com base em nossa 
revisão. 
 
Alcance da revisão 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações 
Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim 
Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). 
Uma revisão de demonstrações financeiras intermediárias consiste na realização de 
indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e 
contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de 
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e, 
consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de 
todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, 
não expressamos uma opinião de auditoria. 
 
  



KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of 
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
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Conclusão
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias condensadas acima referidas
não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) -
Demonstração Intermediária.

Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2019

KPMG Auditores Independentes
CRC SP014428/O-6

Fernanda A. Tessari da Silva
Contadora CRC 1SP-252905/O-2
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Ativo Nota 30/06/2019 31/12/2018 Passivo Nota 30/06/2019 31/12/2018

Circulante Circulante 

Caixa e equivalentes de caixa 6 17.333 10.733 Debêntures 12 32.390 26.658

Aplicações financeiras 6 64.671 50.390 Fornecedores 2.084 2.280

Contas a receber 7 5.199 5.108 Contas a pagar - partes relacionadas 9 417 361

Contas a receber - partes relacionadas 9 5 - Impostos e contribuições a recolher 1.249 1.419

Outros tributos a recuperar 717 369 Obrigações sociais e trabalhistas 2.302 3.649

Seguros a apropriar 53 594 Outras contas a pagar 36 452

Despesas antecipadas e outros 152 472

Adiantamento a fornecedores 149 164 Total do passivo circulante 38.478 34.819

Total do ativo circulante 88.279 67.830 Não circulante 

Debêntures 12 596.597 601.669

Mútuos - partes relacionadas 9 272.513 265.239

Não circulante Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários 13 73 69

Realizável a longo prazo Impostos a recolher 9.157 7.473

Conta Reserva - 13 Provisão de manutenção 14 4.666 3.432

Impostos diferidos 8b 79.608 78.077 Outras contas a pagar 30 39

Despesas antecipadas e outros - 2.817

79.608 80.907 Total do passivo não circulante 883.036 877.921

Imobilizado 10 33.535 34.524 Patrimônio líquido 

Intangível 11 843.072 855.147 Capital social 15a 283.191 283.191

Intangível em construção 11 3.791 3.685 Prejuízos acumulados (156.420) (153.838)

126.771 129.353

Total do ativo não circulante 960.006 974.263

Total do ativo 1.048.285 1.042.093 Total do passivo e patrimônio líquido 1.048.285 1.042.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias condensadas.
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Nota

01/04/2019 a 

30/06/2019

01/01/2019 a 

30/06/2019

01/04/2018 a 

30/06/2018

01/01/2018 a 

30/06/2018

Receita operacional líquida 16 34.777 68.787 29.984 58.886

Custos dos serviços prestados

Custo de construção (252) (507) (127) (603)

Serviços (1.862) (3.959) (1.926) (4.069)

Depreciação e amortização 10 e 11 (7.409) (14.746) (6.900) (13.942)

Custo com pessoal (2.429) (5.069) (3.405) (7.229)

Provisão de manutenção 14 (553) (1.090) (325) (636)

Materiais, equipamentos e veículos (242) (579) (240) (540)

Outros (1.157) (1.660) (1.365) (2.806)

(13.904) (27.610) (14.288) (29.825)

Lucro bruto 20.873 41.177 15.696 29.061

Despesas operacionais

Despesas com pessoal (302) (1.661) (1.692) (3.417)

Serviços de terceiros (1.457) (2.906) (1.474) (2.463)

Materiais, equipamentos e veículos (74) (160) (66) (135)

Depreciação e amortização 10 e 11 (119) (250) (134) (275)

Contribuição sindical patronal (30) (71) (61) (104)

Editais e Publicações (35) (58) (17) (31)

Água, luz, telefone, internet e gás (228) (485) (44) (90)

Provisão para perda esperada - Contas a receber (2) (10) (5) (5)

Outros (167) (289) (75) (337)

(2.414) (5.890) (3.568) (6.857)

Outros resultados operacionais 24 40 393 414

Resultado antes do resultado financeiro 18.483               35.327               12.521               22.618               

Resultado financeiro 17 (19.837) (39.440) (19.952) (43.323)

Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da contribuição social (1.354) (4.113) (7.431) (20.705)

Imposto de renda e contribuição social - diferidos 8a 624 1.531 2.447 7.061

Prejuízo líquido do período (730) (2.582) (4.984) (13.644)

Prejuízo por ação - básico e diluído (em reais - R$) 15b (0,00202)            (0,00714)            (0,01378)            (0,03773)            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias condensadas.
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01/04/2019 a 

30/06/2019

01/01/2019 a 

30/06/2019

01/04/2018 a 

30/06/2018

01/01/2018 a 

30/06/2018

Prejuízo líquido do período (731)                  (2.582)               (4.984)               (13.644)        

Outros resultados abrangentes -                       -                       -                       -                  

Total do resultado abrangente do período (731)                  (2.582)               (4.984)               (13.644)        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias condensadas.



CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. 
Demonstração intermediária condensada das mutações do patrimônio líquido 
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Capital social 

Integralizado

Prejuízos   

acumulados Total

Saldos em 1° de janeiro de 2018 283.191 (133.206) 149.985

Prejuízo líquido do período - (13.644) (13.644)

Saldos em 30 de junho de 2018 283.191 (146.850) 136.341

Saldos em 1° de janeiro de 2019 283.191 (153.838) 129.353

Prejuízo líquido do período - (2.582) (2.582)

Saldos em 30 de junho de 2019 283.191 (156.420) 126.771

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias condensadas.
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30/06/2019 30/06/2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Prejuízo líquido do período (2.582) (13.644)

Ajustes por:

Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.531) (7.061)

Depreciação e amortização 14.996 14.217

Juros sobre debêntures e financiamentos 29.157 33.525

Capitalização de custo de empréstimos (319) (153)

Constituição da provisão de manutenção 1.090 636

Ajuste a valor presente provisão de manutenção 144 83

Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários 13 8

Provisão para perda esperada - contas a receber 10 4

Juros e variações monetárias com partes relacionadas 11.966 10.315

55.526 51.574

Variações nos ativos e passivos

(Aumento) redução dos ativos

Contas a receber (101) (494)

Contas a receber - partes relacionadas (5) (34)

Tributos a recuperar (348) 1.434

Despesas antecipadas e outros 3.678 1.644

Adiantamento a fornecedores 15 27

Aumento (redução) dos passivos

Fornecedores (196) (656)

Contas a pagar - partes relacionadas (4.636) (974)

Impostos e contribuições a recolher 1.514 (614)

Liquidação de riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários (9) (8)

Obrigações sociais e trabalhistas (1.347) (1.553)

Outras contas a pagar (425) 13

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 51.084 36.715

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativo imobilizado (1.211) (834)

Adições de ativo intangível (508) (585)

Aplicações financeiras líquidas de resgate (14.281) (32.765)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (16.000) (34.184)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Conta reserva 13 -

Financiamentos e debêntures:

Captações - 603.641

Pagamentos de principal - (598.419)

Pagamentos de juros (28.497) (93.042)

Mútuos com partes relacionadas:

Captações - 84.590

Caixa líquido (usados nas) atividades de financiamento (28.484) (3.230)

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 6.600 (699)

Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

  No início do período 10.733 1.595

  No final do período 17.333 896

6.600 (699)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias condensadas.
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1. Contexto Operacional 

 

A Concessionária ViaRio S.A. (“ViaRio” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações, domiciliada 

no município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, situada na Rua Euzébio de Almeida, 

2500, constituída em 20 de abril de 2012 e iniciou suas atividades em 26 de abril de 2012, de acordo 

com o Contrato de Concessão firmado com a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. 

 

A Companhia tem como objeto a implantação e exploração da infraestrutura e da prestação de serviço 

público de operação, manutenção, monitoração e realização de melhorias da Ligação Transolímpica 

(“Concessão”). O prazo da concessão é de 35 anos, contados da data de assinatura do Contrato de 

Concessão, ocorrido em 20 de abril de 2012. 

 

O contrato de concessão tem como objeto principal a implantação de um trecho da Ligação 

Transolímpica, via expressa ligando a Avenida Brasil, no Bairro Magalhães Bastos, e estendendo-se 

até a Estrada dos Bandeirantes, em seu entroncamento com a Avenida Salvador Allende, no Bairro 

Curicica, incluindo seus acessos, faixas de domínio, edificações, terrenos e benfeitorias. A Ligação 

Transolímpica foi oficialmente inaugurada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (“PCRJ”) em 

09 de julho de 2016 e sua utilização, conforme determinação da PCRJ, foi exclusiva da família 

olímpica e seus veículos credenciados durante o período dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em 29 de 

agosto de 2016, a Companhia iniciou a operação comercial da Ligação Transolímpica. No dia 15 de 

fevereiro de 2018, a Companhia iniciou a cobrança do pedágio nas alças de acesso na Estrada do Rio 

Grande, em Boiuna, Jacarepaguá. 

 

2. Principais práticas contábeis 

 

Neste trimestre não ocorreram mudanças nas principais políticas e práticas contábeis e, portanto, 

mantêm-se a consistência de aplicação dos procedimentos divulgados nas notas explicativas às 

demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, exceto pela adoção, a 

partir de 1º de janeiro de 2019, do Pronunciamento CPC 06 (R2). 

 

O CPC 06 (R2) substituiu as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de 

Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento 

Mercantil. 

 

O CPC 06 (R2) introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 

patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa 

o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação 

de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo 

e itens de baixo valor. 

  

A Companhia não identificou impactos em suas demonstrações financeiras intermediárias 

condensadas do período findo em 30 de junho de 2019 e em 1º de janeiro de 2019 em função da adoção 

do CPC 06 (R2). 
 

3. Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias condensadas (também 

referidas como “demonstrações financeiras intermediárias”) 

 

Estas informações financeiras intermediárias condensadas foram elaboradas e estão sendo 

apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições 

contidas na Lei das Sociedades por Ações, nos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações 

emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e especificamente o CPC 21 (R1) – 

Demonstrações Intermediárias. 



CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 

CONDENSADAS REFERENTES AO TRIMESTRE E SEMESTRE FINDOS EM 30 DE JUNHO 

DE 2019 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

11 
 

Estas demonstrações financeiras intermediárias condensadas devem ser lidas em conjunto com as 

demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 

 

A Administração afirma que todas as informações relevantes próprias das informações financeiras 

intermediárias estão divulgadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às 

utilizadas por ela na sua gestão. 

 

Em 07 de agosto de 2019, foi autorizada pela Administração da Companhia a conclusão das 

demonstrações financeiras intermediárias condensadas. 

 

4. Determinação dos valores justos 
 

Neste trimestre não ocorreram mudanças nos critérios de determinação dos valores justos. 

 

5. Gerenciamento de riscos financeiros  
 

Neste trimestre não ocorreram mudanças no gerenciamento de riscos financeiros. 

 

6. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras 

 

 
 

As aplicações financeiras foram remuneradas à taxa média de 98,72% do CDI, equivalente a 6,27% 

ao ano (98,47% do CDI , equivalente a 6,24% ao ano, em média, em 31 de dezembro de 2018). 

 

7. Contas a receber 

 
 

 

 

 

30/06/2019 31/12/2018

Caixas e bancos 1.202 1.433

Aplicações financeiras

Fundos de investimentos 16.131 9.300

17.333 10.733

30/06/2019 31/12/2018

Aplicações financeiras

Fundos de investimentos 64.671 50.390

64.671 50.390

30/06/2019 31/12/2018

Circulante

Receitas acessórias (a) 178 14

Pedágio eletrônico (b) 5.036 5.099

5.214 5.113

Provisão para perda esperada - contas a receber (c) (15) (5)

5.199 5.108



CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS 

CONDENSADAS REFERENTES AO TRIMESTRE E SEMESTRE FINDOS EM 30 DE JUNHO 

DE 2019 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

12 
 

Idade de Vencimentos dos Títulos 

  

 
 

(a) Créditos de receitas acessórias (principalmente locação de painéis publicitários) previstas no 

contrato de concessão; 

 

(b) Créditos a receber decorrentes dos serviços prestados aos usuários, relativos às tarifas de 

pedágio que serão repassadas às concessionárias e créditos a receber decorrentes de vale 

pedágio;  

 

(c) A Provisão para perda esperada – contas a receber, reflete a perda esperada da Companhia. 

 

8. Imposto de renda e contribuição social 

 

a. Conciliação do imposto de renda e contribuição social – correntes e diferidos 

 

A conciliação do imposto de renda e contribuição social registrada no resultado é demonstrada a 

seguir:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/2019 31/12/2018

Crédito a vencer 5.080 5.106

Créditos vencidos até 60 dias 63 2

Créditos vencidos de 61 a 90 dias 56 -

Créditos vencidos há mais de 180 dias 15 5

5.214 5.113

01/04/2019 a 

30/06/2019

01/01/2019 a 

30/06/2019

01/04/2018 a 

30/06/2018

01/01/2018 a 

30/06/2018
3 3

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social (1.354) (4.113) (7.431) (20.705)

Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%

Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 460 1.398 2.527 7.040

Efeito tributário das adições e exclusões permanentes

Despesas indedutíveis - (15) (20) (30)

Remuneração variável de dirigentes estatutários 164 148 (60) 52

Outros ajustes tributários - - - (1)

Despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos 624 1.531 2.447 7.061

Alíquota efetiva de impostos 46,09% 37,22% 32,93% 34,10%
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b. Impostos diferidos 

 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm as seguintes origens: 

   

  
 
(a) A Companhia estima recuperar o crédito tributário decorrente de prejuízos fiscais e base negativa 

da contribuição social nos seguintes exercícios: 

 

  
(b) Saldos de diferenças temporárias resultante da aplicação do artigo nº 69 da lei nº 12.973/14 (fim 

do Regime Tributário de Transição) composto principalmente por depreciação do ativo 

imobilizado (fiscal) versus amortização do ativo intangível (contábil) e custos de empréstimos 

capitalizados. 

 

A recuperação dos créditos tributários poderá ser realizada em prazo diferente do acima estimado, em 

função de reorganizações societárias e de estrutura de capital. 

 

9. Partes relacionadas 

 

Os saldos de ativos e passivos em 30 de junho de 2019 e 31 de dezembro de 2018, assim como as 

transações que influenciaram os resultados dos trimestres e semestres findos em 30 de junho de 2019 

e 2018, relativos às operações com partes relacionadas, decorrem de transações entre a Companhia, 

suas controladoras em conjunto, profissionais chave da administração e outras partes relacionadas. 

 

31/12/2018

Reconhecido no 

resultado Valor Líquido

Ativo fiscal 

diferido

Passivo fiscal 

diferido

IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e bases negativas (a) 123.132 3.257 126.389 126.389 -

Provisão para participação nos resultados (PLR) 573 (365) 208 208 -

Provisão para perda esperada - contas a receber 2 3 5 5 -

Provisão para riscos trabalhistas, tributários e fiscais 23 2 25 25 -

Provisão de manutenção 1.167 416 1.583 1.583 -

Diferenças temporárias - Lei 12.973/14 (b) (46.945) (1.661) (48.606) 7.526 (56.132)

Provisão para Fornecedores 117 (117) - - -

Outros 8 (4) 4 4 -

Impostos diferidos ativos (passivos) antes da compensação 78.077 1.531 79.608 135.740 (56.132)

Compensação de imposto - - - (56.132) 56.132

Imposto diferido líquido ativo (passivo) 78.077 1.531 79.608 79.608 -

Saldo em 30/06/2019

30/06/2019

2020 2.666                

2021 5.812                

2022 9.531                

2023 11.194               

de 2024 em diante 97.186               

126.389             
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Despesas 

financeiras

Serviços 

prestados

Despesas 

financeiras

Serviços 

prestados

Controladoras

CCR S.A. 4.063 (b) 454 (a) 7.976 (b) 908 (a)

Invepar 2.033 (b) - 3.990 (b) -

Outras partes relacionadas

CPC - 517 (c) - 1.034 (c)

Total, 30 de junho de 2019 11.966 1.942

Total, 01 de abril de 2019 a 30 de junho de 2019 6.096 971

01/01/2019 a 30/06/201901/04/2019 a 30/06/2019

Transações

Despesas 

financeiras

Serviços 

prestados

Imobilizado/ 

Intangível

Despesas 

financeiras

Serviços 

prestados

Imobilizado/ 

Intangível

Controladoras 3.780 (b) 435 (a) 328 (a) 6.876 (b) 790 (a) 328 (a)

CCR S.A. 1.891 (b) - - 3.439 (b) - -

Invepar 

Outras partes relacionadas

CPC - - - - 332 (c) -

Total, 30 de junho de 2018 10.315 1.122 328

Total, 01 de abril de 2018 a 30 de junho de 2018 5.671 435 328

Transações

01/01/2018 a 30/06/201801/04/2018 a 30/06/2018

Contas a 

Receber Mútuos

Contas a 

Pagar Mútuos

Contas a 

Pagar

Controladoras

CCR S.A. - 180.652 (b) 142 (a) 176.780 (b) 136 (a)

Invepar - 91.861 (b) - 88.459 (b) -

Outras partes relacionadas

CPC - - 162 (c) - 160 (c)

Barcas 1 (d) - 42 (d) - 32 (d)

ViaLagos - - 1 (d) - 33 (d)

ViaQuatro 4 (d) - 70 (d) - -

Total circulante 5 417 - 361

Total não circulante - 272.513 - 265.239 -

Total 5 272.513 417 265.239 361

30/06/2019 31/12/2018

Passivo

Saldos

Passivo
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Despesas com profissionais - chave da Administração 

 

 
 

Saldos a pagar aos profissionais chave da administração 

 
 

Na Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 24 de abril de 2019, foi fixada a remuneração 

anual dos membros da diretoria da Companhia no montante de R$ 1.400. A remuneração anual inclui 

salários, benefícios, remuneração variável e contribuição para seguridade social. 

 

a) Contrato de prestação de serviços de gestão administrativa nas áreas de contabilidade, 

assessoria jurídica, suprimentos, tesouraria e recursos humanos executados pela CCR - 

Divisão Actua, cujos valores são liquidados mensalmente no 1º dia útil do mês seguinte 

ao do faturamento; 
 

b) Contratos de mútuo, sendo 2 remunerados a 130% do CDI e 6 remunerados a TR + 9,89% a.a., 

todos com vencimento em 16 de janeiro de 2034 e 1 remunerado a CDI + 2,90% a.a., com 

vencimento em 1º de junho de 2028; 

 

c) Contrato de prestação exclusiva de serviços de informática e manutenção executados pela CPC - 

Divisão EngelogTec, cujos valores são liquidados mensalmente no 1º dia útil do mês seguinte ao 

do faturamento; 
 

d) Refere-se a encargos de folha de pagamento relativo à transferência de colaboradores; e 

 

e) Contempla o valor total de remuneração fixa e variável atribuível aos membros da administração 

e diretoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/04/2019 a 

30/06/2019

01/01/2019 a 

30/06/2019

01/04/2018 a 

30/06/2018

01/01/2018 a 

30/06/2018

Remuneração (e)

Benefícios de curto prazo - remuneração fixa 285 454 177 1.257

     Outros benefícios:

        Provisão para remuneração variável

              Provisão para remuneração variável do ano a pagar no ano seguinte 66 131 - -

Previdência privada 8 17 - 6

Seguro de vida 1 1 - 1

360 603 177 1.264

30/06/2019 31/12/2018

   Remuneração dos administradores (e) 150 19
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10. Ativo Imobilizado 

 

Movimentação do custo 

 
Foram acrescidos aos ativos imobilizados, custos de empréstimos no montante de R$ 176 no semestre 

findo em 30 de junho de 2019 (R$ 34 no semestre findo em 30 de junho de 2018). A taxa média de 

capitalização no 1º semestre de 2019 foi de  0,74% a.m. (custo dos empréstimos dividido pelo saldo 

médio de debêntures) e 0,87% a.m. no 1º semestre de 2018. 

 

Movimentação da depreciação 

  

 
(a) Bens totalmente depreciados. 

 

11. Intangível 

 

Movimentação do custo 

 

 
 

Foram acrescidos aos ativos intangíveis, custos de empréstimos no montante de R$ 143 no semestre 

findo em 30 de junho de 2019 (R$ 119 no semestre findo em 30 de junho de 2018). A taxa média de 

capitalização em no 1º semestre de 2019 foi de  0,74% a.m. (custo dos empréstimos dividido pelo 

saldo médio de debêntures) e 0,087% a.m. no 1º semestre de 2018. 

31/12/2018

Saldo inicial Adições Saldo final

Móveis e utensílios 1.105  - 1.105

Máquinas e equipamentos 31.210  - 31.210

Veículos 3.521  - 3.521

Instalações e edificações 436  - 436

Sistemas operacionais 5.378  - 5.378

Imobilizações em andamento 3.158 1.387 4.545

44.808 1.387 46.195

30/06/2019

31/12/2018

Saldo inicial Adições Saldo final

Móveis e utensílios 10 (269)  (58)  (327)

Máquinas e equipamentos 10 (6.467)  (1.596)  (8.063)

Veículos 25 (2.063)  (425)  (2.488)

Instalações e edificações (a) (436)  -  (436)

Sistemas operacionais 11 (1.049)  (297)  (1.346)

(10.284)  (2.376)  (12.660)

Taxa média anual 

de depreciação %

30/06/2019

31/12/2018

Saldo inicial Adições Transferências Saldo final

Direitos de exploração da infraestrutura 903.204  - 545 903.749

Direitos de uso de sistemas informatizados 3.896  -  - 3.896

Intangível 907.100  - 545 907.645

Intangível em construção 3.685 651  (545) 3.791

30/06/2019
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Movimentação da amortização 

 

  
 

(a) Amortização pela curva de benefício econômico. 

 

12. Debêntures  

 

 
 

(a) O custo efetivo destas transações refere-se à taxa interna de retorno (TIR) calculada 

considerando os juros contratados mais os custos de transação. Para os casos aplicáveis, não 

foram consideradas para fins de cálculo da TIR as taxas contratuais variáveis. 

 

Garantias: 

 

(b) Fiança corporativa proporcional das acionistas. 

 

Cronograma de desembolsos (não circulante) 

 

  
As condições, garantias e restrições pactuadas não foram alterados e estão sendo cumpridas 

regularmente. 

  

A Companhia possui debêntures com cláusulas de vencimento antecipado. Os indicadores são 

constantemente monitorados a fim de evitar a execução de tais cláusulas. Neste semestre findo em 30 

de junho de 2019, não ocorreram novas operações. 

 

Para maiores detalhes sobre as debêntures, vide nota explicativa nº 13 das demonstrações financeiras 

de 31 de dezembro de 2018.  

 

 

31/12/2018

Saldo inicial Adições Saldo final

Direitos de exploração da infraestrutura (a) (49.661) (12.371) (62.032)

Direitos de uso de sistemas informatizados 20 (2.292) (249) (2.541)

(51.953) (12.620) (64.573)

Taxa média anual 

de amortização %

30/06/2019

Série Taxas contratuais

Taxa efetiva do 

custo de 

transação (% 

a.a.)

Custos de 

transação 

incorridos

Saldos dos 

custos a 

apropriar em 

30/06/2019

Vencimento 

final 30/06/2019 31/12/2018

7ª Emissão - Série Única CDI + 2,90% a.a. 3,3425% (a) 16.359               13.253               Fevereiro de 2028 628.987 628.327 (b)

13.253               628.987 628.327

Circulante

Debêntures 34.639 28.893

Custos de transação (2.249) (2.235)

32.390 26.658

Não Circulante

Debêntures 607.601 613.800

Custos de transação (11.004) (12.131)

             596.597              601.669 

30/06/2019

2020 12.091               

2021 32.859               

2022 53.329               

2023 em diante 509.322             

Total 607.601
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13. Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários 

 

A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos 

governamentais, decorrentes do curso normal de suas respectivas operações, envolvendo questões 

cíveis, trabalhistas e previdenciárias. 

 

A Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis 

perdas estimadas com as ações em curso, conforme quadro abaixo, com base em (i) informações de 

seus assessores jurídicos, (ii) análise das demandas judiciais pendentes e (iii) com base na experiência 

anterior referente às quantias reivindicadas: 

 

 
 

A Companhia possui outros riscos relativos a questões trabalhistas e previdenciários, avaliados pelos 

assessores jurídicos como sendo de risco possível, nos montantes indicados abaixo, para os quais 

nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não 

determinam sua contabilização. 

 

 
 

14. Provisão de manutenção 

 

 
 
A taxa atualizada para o cálculo do valor presente é de 7,54% a.a. 

 

15. Patrimônio Líquido 

 

a. Capital social 
 

O capital social subscrito e integralizado da Companhia é de R$ 283.191.  

 

As ações estão assim distribuídas: 

31/12/2018

Saldo inicial Constituição Pagamentos

Atualização de 

bases 

processuais e 

monetária Saldo final

Não circulante

Cíveis - 14 (9) - 5

Trabalhistas e previdenciários 69 - - (1) 68

69 14 (9) (1) 73

30/06/2019

30/06/2019 31/12/2018

Trabalhistas e previdenciários 8                       -                       

8                       -                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                        31/12/2018

Saldo Inicial

Constituição de 

provisão a valor 

presente

Ajuste a valor 

presente Saldo final

Não circulante 3.432 1.090 144 4.666

30/06/2019
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b. Resultado por ação – básico e diluído 
 

A Companhia não possui instrumentos que, potencialmente, poderiam diluir os resultados por ação. 

 

 
 

16. Receitas 

 
 

17. Resultado financeiro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acionistas

Participação 

 acionária 

Ações 

Integralizadas

Capital Social 

Integralizado

Ações 

Integralizadas

Capital Social 

Integralizado

Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR 33,34%        120.569.852 94.415        120.569.852 94.415

CCR S.A. 66,66%        241.067.374 188.776        241.067.374 188.776

Total        361.637.226              283.191 361.637.226 283.191

30/06/2019 31/12/2018

01/04/2019 a 

30/06/2019

01/01/2019 a 

30/06/2019

01/04/2018 a 

30/06/2018

01/01/2018 a 

30/06/2018

Numerador

Prejuízo líquido do período (730)                  (2.582) (4.984)               (13.644)

Denominador

Média ponderada de ações (em milhares) 361.637 361.637 361.637 361.637

Prejuízo por ação  - básico e diluído (em reais - R$) (0,00202) (0,00714) (0,01378) (0,03773)

01/04/2019 a 

30/06/2019

01/01/2019 a 

30/06/2019

01/04/2018 a 

30/06/2018

01/01/2018 a 

30/06/2018

Receitas de pedágio 37.645 74.468 32.741 63.987

Receitas de construção (ICPC 01 R1) 252 507 127 603

Receitas acessórias 162 302 10 14

Receita bruta 38.059 75.277 32.878 64.604

Impostos sobre receitas  (3.282)  (6.488)  (2.869)  (5.574)

Devoluções e abatimentos  -  (2)  (25)  (144)

Deduções das receitas brutas  (3.282)  (6.490)  (2.894)  (5.718)

Receita líquida 34.777 68.787 29.984 58.886

01/04/2019 a 

30/06/2019

01/01/2019 a 

30/06/2019

01/04/2018 a 

30/06/2018

01/01/2018 a 

30/06/2018

Despesas financeiras

Juros sobre debêntures (14.719) (29.157) (14.623) (33.525)

Juros e variações monetárias com partes relacionadas (6.096) (11.966) (5.671) (10.315)

Ajuste a valor presente da provisão de manutenção (78) (144) (48) (83)

Capitalização de custo dos empréstimos 164 319 67 153

Outras despesas financeiras (78) (235) (139) (317)

(20.807) (41.183) (20.414) (44.087)

Receitas financeiras

Rendimento sobre aplicações financeiras 965 1.731 453 735

Juros e outras receitas financeiras 5 12 9 29

970 1.743 462 764

Resultado financeiro líquido (19.837) (39.440) (19.952) (43.323)
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18. Instrumentos financeiros  

 

A política de contratação de instrumentos financeiros, os métodos e premissas adotados na 

determinação dos valores justos, bem como os critérios de seus registros e classificações hierárquicas 

são os mesmos divulgados nas notas explicativas das demonstrações financeiras de 31 de dezembro 

de 2018. 

 

Todas as operações com instrumentos financeiros da Companhia estão reconhecidas nas 

demonstrações financeiras intermediárias, conforme o quadro a seguir: 

 

 
 

(a) Valores líquidos dos custos de transação. 

 

Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo: 

 

• Caixa e bancos, aplicações financeiras e aplicações financeiras vinculadas - conta reserva – 

Os saldos em caixa e bancos têm seus valores justos idênticos aos saldos contábeis. As aplicações 

financeiras em fundos de investimentos estão valorizadas pelo valor da cota do fundo na data das 

demonstrações financeiras, que corresponde ao seu valor justo. As aplicações financeiras em CDB 

(Certificado de Depósito Bancário) e instrumentos similares possuem liquidez diária com 

recompra na “curva do papel” e, portanto, a Companhia entende que seu valor justo corresponde 

ao seu valor contábil. 
 

• Contas a receber, contas a receber – partes relacionadas, fornecedores e outras contas a 

pagar,  contas a pagar - partes relacionadas e mútuos - partes relacionadas – Os valores justos 

são próximos dos saldos contábeis, dado o curto prazo para liquidação das operações. O mútuo 

foi acordado com base em taxas de mercado. 
 

• Debêntures mensurados ao custo amortizado – Caso fosse adotado o critério de reconhecer 

esses passivos pelos seus valores justos, os saldos apurados seriam os seguintes: 

 

 
 

a) Valores contábeis estão brutos dos custos de transação. 

 

b) Os valores justos estão qualificados no nível 2, conforme definição detalhada no item “Hierarquia 

de Valor Justo”, a seguir. 

Valor justo 

através do 

resultado

Ativos 

financeiros 

mensurados ao 

custo 

amortizado

Passivos 

financeiros 

mensurados ao 

custo 

amortizado

Valor justo 

através do 

resultado

Ativos 

financeiros 

mensurados ao 

custo 

amortizado

Passivos 

financeiros 

mensurados ao 

custo 

amortizado

Ativos

Caixa e bancos 1.202 - - 1.433 - -

Aplicações financeiras 80.802 - - 59.690 - -

Aplicações financeiras vinculadas - conta reserva - - - 13 - -

Contas a receber - 5.199 - - 5.108 -

Contas a receber - partes relacionadas - 5 - - - -

Passivos

Debêntures (a) - - (628.987) - - (628.327)

Fornecedores e outras contas a pagar - - (2.150) - - (2.771)

Mútuos - partes relacionadas - - (272.513) - - (265.239)

Contas a pagar - partes relacionadas - - (417) - - (361)

Total 82.004 5.204 (904.067) 61.136 5.108 (896.698)

30/06/2019 31/12/2018

Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo

Debêntures (a) (b) 642.240 723.075 642.693 726.093

30/06/2019 31/12/2018
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Os valores justos foram calculados projetando-se os fluxos de caixa até o vencimento das operações 

com base em taxas futuras obtidas através de fontes públicas (ex.: B3 e Bloomberg), acrescidas dos 

spreads contratuais e trazidos a valor presente pela taxa livre de risco (pré-DI). 

 

Hierarquia de valor justo          

 

A Companhia possui os saldos de instrumentos financeiros avaliados pelo valor justo, os quais estão  

qualificados a seguir: 

  
 

Os diferentes níveis foram definidos a seguir: 

 

• Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; 

• Nível 2: inputs, diferente dos preços negociados em mercados ativos incluídos no nível 1, que são 

observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e 

• Nível 3: premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado 

(inputs não observáveis). 

 

Análise de sensibilidade 

 

As análises de sensibilidade são estabelecidas com base em premissas e pressupostos em relação a 

eventos futuros. A Administração da Companhia revisa regularmente essas estimativas e premissas 

utilizadas nos cálculos. No entanto, a liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 

resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjetividade inerente ao processo utilizado na 

preparação das análises. 

 

Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros 

 

Abaixo está demonstrado o valor resultante dos juros sobre o contrato de debêntures com taxas pós-

fixadas, no horizonte de 12 meses, ou seja, até 30 de junho de 2020 ou até o vencimento final de cada 

operação, o que ocorrer primeiro. 

 
 

(1) As taxas apresentadas acima serviram como base para o cálculo. As mesmas foram utilizadas nos 

12 meses do cálculo: 

 

No item (2) abaixo, está detalhada a premissa para obtenção das taxas do cenário provável: 

 

(2) Refere-se a taxa de 28/06/2019, divulgada pela B3;  

30/06/2019 31/12/2018

Nível 2:

Aplicações financeiras 80.802 59.703

Operação Risco Vencimentos até

Exposição 

em R$
 (4) (5)

Cenário 

provável 

Cenário A 

25%

Cenário B 

50%

Debêntures - 7ª Emissão CDI 
(2)

Fevereiro de 2028 642.240 (60.667) (71.195) (81.722)

Aplicação financeira (Itaú Soberano) 
(3) (6)

CDI 
(2)

53.755 3.356 4.194 5.032

Aplicação financeira (Santander Soberano) 
(3) (6)

CDI 
(2)

27.047 1.668 2.085 2.501

Total do efeito de ganho ou (perda) (55.644) (64.917) (74.190)

As taxas de juros consideradas foram
(1)

:

CDI 
(2)

6,40% 8,00% 9,60%

 Efeito em R$ no resultado
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(3) Saldo Líquido. O conceito aplicado para as aplicações financeiras é o mesmo para o 

endividamento líquido, ou seja, se o CDI subir, o endividamento piora enquanto para as aplicações 

financeiras, há um aumento da receita financeira;  

(4) Os valores de exposição não contemplam ajustes a valor justo, não estão deduzidos dos custos de 

transação e também não consideram os saldos de juros em 28/06/2019, quando estes não 

interferem nos cálculos dos efeitos posteriores; 

(5) Os cenários de estresse contemplam uma depreciação dos fatores de risco (CDI); e 

(6) Como o conceito é de dívida líquida, o cenário para se mensurar o impacto no caixa sobre as 

aplicações financeiras é o mesmo para o endividamento, ou seja, de aumento de taxas de juros. 

Neste cenário, as aplicações financeiras se beneficiam, pois são pós-fixada. 

 

19. Demonstração do fluxo de caixa 

 

a. A Companhia classifica os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que tal 

classificação melhor representa os fluxos de obtenção de recursos. 

 

b. Reconciliação das atividades de financiamento  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debêntures

Mútuos com 

partes 

relacionadas

Aplicações 

financeiras - 

conta reserva Total

(628.327) (265.239) 13 (893.553)

Variações dos fluxos de caixa de financiamento

Pagamentos de juros 28.497 - - 28.497

Resgates / aplicações (conta reserva) - - (13) (13)

Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento 28.497 - (13) 28.484

Outras variações

Despesas com juros, variação monetária e cambial (29.157) (11.967) - (41.124)

Outras variações que não afetam caixa - 1.684 - 1.684

Valor a apropriar IOF sobre mútuo - 3.009 - 3.009

Total das outras variações (29.157) (7.274) - (36.431)

(628.987) (272.513) - (901.500)

Saldo Inicial

Saldo Final
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João Daniel Marques da Silva Conselheiro 
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Guilherme Motta Gomes Conselheiro 

Tulio Toledo Abi-Saber Conselheiro 

Pedro Augusto Cardoso da Silva Conselheiro 

 

 

 

Composição da Diretoria 

 

João Daniel Marques da Silva Diretor Presidente 

Flávio da Costa Vaz Diretor Administrativo Financeiro 

  
 

 

Composição do Conselho Fiscal 

 

Paulo Yukio Fukuzaki Presidente do Conselho 
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