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1. Contexto Operacional: A Ctrens - Companhia de Manutenção (“Companhia”), com 
sede localizada na cidade de São Paulo/SP, Rua Tabapuã, 81, é uma sociedade anô-
nima de capital fechado e propósito específico, constituída em 18/02/10, com o objeti-
vo exclusivo de explorar a concessão administrativa para prestação de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral, bem como de modernização da 
frota da Linha 8 - Diamante, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM. 
De acordo com o Contrato de Concessão Administrativa, o objeto social da Compa-
nhia não poderá, sob nenhuma hipótese, ser alterado, e qualquer alteração societária, 
fusão, cisão ou incorporação também deverá ser submetida à aprovação da CPTM. A 
Companhia é investida das empresas CAF Investment Projects S.A. (“CAF IP”), Cons-
trucciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. (“CAF Espanha”) e CAF Brasil Indústria e 
Comércio S.A. (“CAF Brasil”), conforme detalhes descritos na nota nº 12. Contrato de 
Concessão Administrativa - Em 19/03/10, a Companhia e a CPTM celebraram o Con-
trato de Concessão Administrativa, com prazo de 20 anos, para prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral e modernização da frota da 
Linha 8 - Diamante da CPTM, conforme detalhes a seguir: • Manutenção preventiva e 
corretiva e revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM, totalizando 288 
carros ferroviários, com fornecimento de materiais, insumos e equipamentos, consis-
tindo em três etapas, conforme segue: - A primeira etapa compreendeu a manutenção 
preventiva e corretiva de 204 carros ferroviários que compunham a frota operante, no 
estado em que se encontravam. Essa fase foi encerrada em 01/2012. - A segunda 
etapa compreendeu, além da manutenção preventiva e corretiva prevista no item ante-
rior, a manutenção preventiva e corretiva da frota operante já modernizada, até a 
completa modernização da frota. Essa fase foi encerrada em 04/2013. - A terceira 
etapa compreende a manutenção preventiva e corretiva de toda a frota operante mo-
dernizada (288 carros ferroviários), totalmente renovada, até o fim do prazo da conces-
são, que é de 20 anos a partir da assinatura do Contrato. A contraprestação da manu-
tenção preventiva e corretiva e da revisão geral é remunerada mensalmente e de 
acordo com a quantidade de trens disponibilizados, o tipo do serviço efetuado e o co-
eficiente de mensuração de desempenho avaliado pela CPTM, cujos preços e condi-
ções comerciais foram acordados entre as partes no Contrato e são reajustados anu-
almente com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas - IPC-FIPE. • Modernização, que consiste na renova-
ção (fornecimento de trens novos) total da frota dedicada à Linha 8 - Diamanteda 
CPTM. A contraprestação da renovação da frota é remunerada mensalmente, a partir 
do 20º mês da concessão, por ocasião do recebimento do primeiro trem novo até o fim 
do prazo da concessão, nos termos constantes do Contrato de Concessão Administra-
tiva. Os preços e as condições comerciais foram acordados entre as partes no Contra-
to e são reajustados anualmente com base na variação do IPC-FIPE. De acordo com 
o Contrato de Concessão Administrativa, o pagamento das contraprestações mensais 
citadas é objeto de garantias prestadas pela CPTM. Em 05/07/19 foi assinado um 
aditivo contratual com a CPTM pelo qual se estabelece que os trens da frota moderni-
zada entregue pela Companhia também podem ser utilizados na linha 9 - Esmeralda 
da CPTM, sem qualquer alteração nas contraprestações definidas no Contrato de 
Concessão Administrativa. Entre outras obrigações contratuais, a Companhia deve 
apresentar um capital inicial subscrito de, no mínimo, R$288.750, devendo ser integra-
lizados R$30.000 antes da assinatura do Contrato, 12 parcelas de R$18.750 do 7º ao 
18º mês, 4 parcelas de R$7.500 do 19º ao 22º mês e 1 parcela de R$3.750 no 23º mês. 
Em 31/12/19, a Companhia estava adimplente com essa obrigação contratual. A Com-
panhia não poderá reduzir seu capital social abaixo do valor mínimo antes especifica-
do sem autorização da CPTM. A partir do 3º ano até o fim da concessão administrativa, 
o patrimônio líquido da Companhia deverá corresponder ao maior valor entre: (a) 10% 
do ativo permanente; e (b) valor mínimo de R$30.000, atualizado pelo IPC-FIPE. Em 
31/12/19, a garantia prestada pela Companhia, no valor de R$39.667 (R$38.317 em 
31/12/18), sob forma de fiança bancária, tendo como beneficiária a CPTM, destina-se 
ao ressarcimento de custos e despesas incorridas por esta, em face do eventual 
inadimplemento da Companhia. Todos os bens vinculados à concessão administrativa, 
exceto bens de capital, adquiridos, produzidos e implantados pela Companhia para 
execução da prestação de serviços objeto do Contrato, serão revertidos à CPTM, sem 
nenhuma contraprestação adicional. Contratos entre partes relacionadas: A Compa-
nhia contratou serviços de partes relacionadas no Brasil e no exterior para ser auxilia-
da na execução do Contrato de Concessão Administrativa anteriormente citado, cujos 
detalhes estão descritos a seguir: • Prestação de serviços de assessoria técnica de 
manutenção de trens - tem como objetivo principal a assessoria da CAF Brasil à Com-
panhia, em relação ao contrato de manutenção preventiva e corretiva e de revisão 
geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM comentado anteriormente. Os serviços 
prestados pela CAF Brasil à Companhia abrangem assessoria técnica (“know-how”), 
supervisão da mão de obra contratada pela Companhia, assessoria na gestão de 
compras e utilização de materiais adquiridos e empregados nos serviços prestados à 
CPTM, de forma que a Companhia obtenha o equilíbrio financeiro conforme definido 
nesse Contrato. A remuneração por essa assessoria ocorre mensalmente de acordo 
com a quantidade de trens disponibilizados pela CPTM à Companhia, para prestação 
de serviços cujos preços e condições comerciais foram acordados entre as partes no 
Contrato e são reajustados mensalmente com base na variação do IPC-FIPE. A CAF 
Brasil assume as responsabilidades quanto aos serviços prestados pela Companhia à 
CPTM, desde que estejam sob sua gerência e assessoria. • Prestação de serviços de 
assessoria técnica de manutenção de trens - tem como objetivo principal a assessoria 
da CAF SA à Companhia, em relação ao contrato de manutenção preventiva e correti-
va e de revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM comentado anteriormen-
te. Os serviços prestados pela CAF SA à Companhia abrangem investigação técnica 
de problemas de confiabilidade e disponibilidade, desenvolvimento de planos de ação 
para aumento de confiabilidade, desenvolvimento da área de engenharia de manuten-
ção, configuração e implementação do sistema de gerenciamento de manutenção, 
auditoria para certificação de fornecedores e qualquer outro “know-how” relacionado 
com a manutenção de trens e atividades correlatas. A remuneração por essa assesso-A remuneração por essa assesso-
ria ocorre mensalmente representando um percentual das receitas da Ctrens pela 
prestação de serviços de manutenção prestados à CPTM. 2. Base de elaboração das 
demonstrações financeiras e resumo das principais práticas contábeis: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpreta-
ções técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprova-
dos pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. As principais práticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras e os principais julgamen-
tos e estimativas contábeis adotados pela Administração. Base de elaboração: As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por 
determinados instrumentos financeiros mensurados aos seus valores justos, se hou-
ver, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente 
baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. A elaboração 
de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e no registro de esti-
mativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e pre-
missas incluem a provisão para IR e CS diferidos e o cálculo da margem interna de 
retorno do modelo econômico relativo ao Contrato de Concessão Administrativa. A li-
quidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determi-
nação. A Companhia revisa as estimativas e premissas pelo menos anualmente. As 
principais práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas de forma consistente 
para os exercícios apresentados: a) Princípios gerais e critério de reconhecimento de 
receita: A operação de concessão administrativa é registrada segundo a interpretação 
técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão, a qual estabelece o tratamento con-
tábil para esse tipo de operação. Ativos, passivos, receitas e despesas são apurados 
de acordo com o regime de competência. As despesas e os custos foram reconheci-
dos quando incorridos.A Companhia reconheceuas receitas provenientes da presta-
ção de serviços de modernização de trens e as receitas provenientes da prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral de trens, em confor-
midade com o pronunciamento técnico CPC 47 - Receita. A receita de prestação de 
serviços é apresentada líquida de deduções, incluídos os impostos calculados sobre 
estas. b) Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: Os itens 
incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados em reais - R$, moeda fun-
cional e de apresentação das demonstrações financeiras, que representa a moeda do 
principal ambiente econômico no qual a Companhia opera. c) Transações e saldos em 
moeda estrangeira: As transações em moeda estrangeira são convertidas na moeda 
funcional da Companhia (reais - R$), utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas 
das transações. Os saldos das contas de balanço são convertidos pela taxa de câmbio 
vigente nas datas de encerramento das demonstrações financeiras. Os ganhos e as 
perdas de variação cambial resultantes da liquidação dessas transações e da conver-
são de ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reco-
nhecidos na demonstração do resultado, na rubrica “Variação cambial, líquida”. d) 
Instrumentos financeiros: Classificação: Os ativos e passivos financeiros são reconhe-
cidos no balanço patrimonial da Companhia quando a Companhia for parte das dispo-
sições contratuais dos instrumentos. Os ativos e passivos financeiros são inicialmente 
mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisi-
ção ou emissão de ativos e passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financei-
ros reconhecidos ao valor justo por meio do resultado) são acrescidos ao ou deduzidos 
do valor justo dos ativos ou passivos financeiros, se aplicável, no reconhecimento ini-
cial. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente no 
resultado. Ativos financeiros: Todas as compras ou vendas regulares de ativos financei-
ros são reconhecidas ebaixadas na data da negociação. As compras ou vendas regu-
lares correspondem acompras ou vendas de ativos financeiros que requerem a entre-
ga de ativos dentrodo prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado.
Todos os ativos financeiros reconhecidos são subsequentemente mensurados na su-
atotalidade ao custo amortizado ou ao valor justo, dependendo da classificação dosa-
tivos financeiros. Classificação de ativos financeiros: • O ativo financeiro é mantido em 
um modelo de negócios cujo objetivo é manterativos financeiros a fim de coletar fluxos 
de caixa contratuais. • Os termos contratuais do ativo financeiro geram, em datas es-
pecíficas, fluxos de caixa que se referem exclusivamente a pagamentos do principal e 
dos juros incidentes sobre o valor do principal em aberto. (i) Custo amortizado e méto-
do da taxa de juros efetiva O método da taxa de juros efetiva é utilizado para calcular 
o custo amortizadode um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo 
do períodocorrespondente. Para ativos financeiros, exceto por ativos financeiros sujei-
tos à redução ao valor recuperável adquiridos ou originados (isto é, ativos sujeitos à 
redução aovalor recuperável no reconhecimento inicial), a taxa de juros efetiva é a ta-
xaque desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados(incluindo 
todos os honorários e pontos pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa 

Demonstração do Resultado Abrangente  2019 2018
Lucro Líquido do Exercício  124.376   123.333 
Resultado Abrangente Total do Exercício  124.376   123.333 

Passivo e Patrimônio Líquido / Circulante   157.553   136.517
Empréstimos - partes relacionadas Curto Prazo 9  708   814 
Financiamento bancário Curto Prazo 10  73.044   67.216 
Fornecedores   1.488   1.659 
Fornecedores - partes relacionadas 9  8.862   8.866 
Obrigações tributárias 8  4.441   3.018 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   1.842   1.643 
Provisão para riscos Curto Prazo 11  906   994 
Juros sobre o capital próprio a pagar e dividendos 9  66.103   52.172 
Outras obrigações   159   135 
Não Circulante   700.814   756.576 
Empréstimos - partes relacionadas 9  33.600   33.532 
Financiamento bancário 10  483.482   553.105 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13  183.690   167.179 
Outras obrigações Longo Prazo   42   - 
Provisão para riscos 11  -   2.760 
Patrimônio Líquido   559.897   528.013 
Capital social subscrito 12  288.750   288.750 
Reserva legal 12  43.175   36.957 
Lucros acumulados   227.972   202.306 
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   1.418.264   1.421.106 

de juros efetiva, os custos da transação e outros prêmios ou deduções), excluindo 
perdas de crédito esperadas, durante a vida estimada do instrumento da dívida ou, 
quando apropriado, durante um período menor, parao valor contábil bruto do instru-
mento da dívida na data do reconhecimento inicial. Para ativos financeiros sujeitos à 
redução ao valor recuperáveladquiridos ou originados, uma taxa de juros efetiva ajus-
tada ao crédito é calculada descontando os fluxos de caixa futuros estimados, incluin-
do asperdas de crédito esperadas, para o custo amortizado do instrumento da dívida-
na data do reconhecimento inicial. O custo amortizado de um ativo financeiro corres-
ponde ao valor com base noqual o ativo financeiro é mensurado na data do reconhe-
cimento inicial,deduzido da amortização do valor do principal, acrescido da amortiza-
çãoacumulada usando o método da taxa de juros efetiva de qualquer diferençaentre o 
valor inicial e o valor no vencimento, ajustado para qualquer provisãopara perdas. O 
valor contábil bruto de um ativo financeiro corresponde aocusto amortizado de um 
ativo financeiro antes do ajuste para qualquerprovisão para perdas. A receita de juros 
é reconhecida usando o método da taxa de juros efetiva parainstrumentos da dívida 
mensurados subsequentemente ao custo amortizado eao valor justo por meio de ou-
tros resultados abrangentes. Para ativosfinanceiros, exceto por ativos financeiros su-
jeitos à redução ao valorrecuperável adquiridos ou originados, a receita de juros é 
calculada aplicando ataxa de juros efetiva ao valor contábil bruto do ativo financeiro, 
exceto porativos financeiros que subsequentemente se tornam ativos financeiros su-
jeitosà redução ao valor recuperável (vide a seguir). Para ativos financeirossubsequen-
temente sujeitos à redução ao valor recuperável, a Companhia reconhecea receita de 
juros aplicando a taxa de juros efetiva ao custo amortizado doativo financeiro. Se, em 
períodos de relatório subsequentes, o risco de créditodo instrumento financeiro sujeito 
à redução ao valor recuperável melhorar demodo que o ativo financeiro não esteja 
mais sujeito à redução ao valorrecuperável, a receita de juros é reconhecida aplicando 
a taxa de juros efetivaao valor contábil bruto do ativo financeiro. Para ativos financeiros 
sujeitos à redução ao valor recuperável adquiridos ouoriginados, o Grupo reconhece a 
receita de juros aplicando a taxa de jurosefetiva ajustada com base no crédito ao 
custo amortizado do ativo financeiroapós o reconhecimento inicial. O cálculo não re-
verte a base bruta mesmo que orisco de crédito do ativo financeiro melhore subse-
quentemente de modo que oativo financeiro não esteja mais sujeito à redução ao valor 
recuperável.A receita de juros é reconhecida no resultado e incluído na rubrica “Recei-
tasfinanceiras - receita de juros” (nota nº 14). Passivos financeiros: Representados por 
contas a pagar a fornecedores, financiamento bancário (nota nº 10) e saldos a pagar 
e empréstimos com partes relacionadas (nota nº 9), os quais são apresentados pelo 
valor original, acrescido, quando aplicável, de juros e variações monetárias e cambiais 
incorridos até as datas de encerramento das demonstrações financeiras. Os passivos 
financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líquido dos custos da transa-
ção. Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando-se o 
método da taxa de juros efetiva, e a despesa financeira é reconhecida com base no 
método da taxa de juros efetiva. Método da taxa de juros efetiva: Utilizado para calcular 
o custo amortizado de um instrumento da dívida e alocar sua receita de juros ao longo 
do período correspondente. A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta os recebi-
mentos de caixa futuros estimados (incluindo, nos casos aplicáveis, todos os honorá-
rios pagos ou recebidos que sejam parte integrante da taxa de juros efetiva, custos da 
transação e outros prêmios ou deduções) durante a vida estimada do instrumento da 
dívida ou, quando apropriado, durante um período menor, para o valor contábil líquido 
na data do reconhecimento inicial. Mensuração: As compras e as vendas regulares de 
ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação, ou seja, na data em que a 
Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros a valor 
justo por meio do resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os cus-
tos de transação são debitados à demonstração do resultado. Os empréstimos e rece-
bíveis são contabilizados pelo custo amortizado. e) Caixa e equivalentes de caixa: 
Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e investimentos tempo-
rários de curto prazo, com até 90 dias da data da aplicação, considerados de liquidez 
imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a 
um insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de 
custo, acrescidos dos rendimentos e da variação cambial auferidos até as datas de 
encerramento das demonstrações financeiras, que não excedem o seu valor de mer-
cado ou de realização. f) Contas a receber de clientes e estimativa de provisão para 
créditos de liquidação duvidosa: A Companhia reconhece uma provisão para perdas 
de crédito esperadas (“PCE”) sobreinvestimentos em instrumentos da dívida mensura-
dos ao custo amortizado ou aovalor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
valores a receber dearrendamento, valores a receber de clientes e ativos de contrato, 
bem comocontratos de garantia financeira. O valor das perdas de crédito esperadas 
éatualizado em cada data de relatório para refletir as mudanças no risco de crédito-
desde o reconhecimento inicial do respectivo instrumento financeiro. A Companhia 
sempre reconhece a PCE durante a vida útil para contas a receber, ativos de contrato 
e valores a receber de arrendamento. As perdas de crédito esperadas sobre esses 
ativos financeiros são estimadas usando uma matriz de provisão com base na experi-
ência de perda de crédito histórica do Grupo, ajustada com base em fatores específi-
cos aos devedores, nas condições econômicas gerais e na avaliação das condições 
atuais e projetadas na data do relatório, incluindo o valor da moeda no tempo, quando 
aplicável. g) Estoques: Avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustado 
ao valor de mercado e das eventuais perdas, quando aplicável. h) Contrato de Conces-
são: Conforme mencionado na nota nº 1, a Companhia é uma sociedade anônima de 
capital fechado e propósito específico, constituída exclusivamente para a exploração 
da concessão administrativa celebrada com a CPTM, a qual é registrada com base na 
interpretação técnica ICPC 01 (R1). Adicionalmente, a Companhia reconheceuas re-
ceitas provenientes da prestação de serviços de modernização de trens e as receitas 
provenientes da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e de re-
visão geral de trens são reconhecidas e mensuradas em conformidade com o pronun-
ciamento técnico CPC 47. A contraprestação a ser recebida pela Companhia para os 
serviços de modernização de trens e de manutenção preventiva e corretiva e de revi-
são geral da frota é um recebível reconhecido como um ativo financeiro. O ativo finan-
ceiro é mensurado ao valor justo de serviços de modernização e manutenção preven-
tiva e corretiva e de revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM no reconhe-
cimento inicial. Sobre o recebível referente aos serviços de modernização da frota 
dedicada à Linha 8 - Diamante da CPTM, que será recebido ao longo do prazo do 
Contrato de Concessão Administrativa, os juros calculados com base no método da 
taxa de juros efetiva são reconhecidos mensalmente no resultado como receita finan-
ceira. A liquidação do recebível referente aos serviços de manutenção preventiva e 
corretiva e de revisão geral de trens é de curto prazo e, consequentemente, não há 
reconhecimento de juros no resultado. i) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisi-
ção, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas 
que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens. A vida útil estima-
da, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados nas datas de 
encerramento das demonstrações financeiras, e o efeito de quaisquer mudanças nas 
estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após 
a alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso con-
tínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imobili-
zado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o valor 
contábil do ativo e reconhecidos no resultado. j) Passivos circulantes e não circulantes: 
Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até 
as datas de encerramento das demonstrações financeiras, sendo essas variações re-
gistradas na demonstração do resultado. k) Provisões: Reconhecidas quando a Com-
panhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos 
passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. A provisão é quantificada ao 
valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, usando a taxa ade-
quada de desconto de acordo com os riscos relacionados ao passivo. l) Juros sobre o 
capital próprio: Os juros sobre o capital próprio pagos ou a pagar são originalmente 
contabilizados no resultado como despesa financeira, sendo posteriormente reverti-
dos na apuração do lucro líquido como despesa financeira e demonstrados como 
destinação dos lucros acumulados na demonstração das mutações do patrimônio lí-
quido, como dividendos pagos ou a pagar, segundo a essência da operação. O bene-
fício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido na demonstração do resul-
tado, na rubrica “IR e CS - Correntes”. m) Obrigações por contratos onerosos: Obriga-
ções presentes resultantes de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas 
como provisões. Um contrato oneroso existe quando os custos inevitáveis para satis-
fazer as obrigações do contrato excedem os benefícios econômicos que se espera que 
sejam recebidos ao longo do mesmo contrato. n) Tributação - IR e CS: Impostos cor-
rentes: A provisão para IR e CS está baseada no lucro tributável do exercício. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui 
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros períodos, além de excluir 
itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para IR e CS 
é calculada com base nas alíquotas vigentes, sendo o IR e a CS calculados às alíquo-
tas de 25% e 9%, respectivamente. A despesa de IR e CS correntes é calculada com 
base nas leis e nos normativos tributários promulgados nas datas de encerramento 
das demonstrações financeiras, de acordo com os regulamentos tributários brasileiros. 
A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de ren-
da com respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável está sujeita 
à interpretação que possa ser eventualmente divergente e constitui provisões, quando 
adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. Impostos diferidos: O IR 
e a CS diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporá-
rias existentes nas datas de encerramento das demonstrações financeiras entre os 
saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases 
fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de 
prejuízos fiscais e base negativa de CS, quando aplicável. Os impostos diferidos pas-
sivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, 
e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará lucro tributável 
futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam 
ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada nas 
datas de encerramento das demonstrações financeiras e, nos casos aplicáveis, quan-
do não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permi-
tir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo mon-
tante que se espera que seja recuperado. Impostos diferidos ativos e passivos são 
mensurados às alíquotas aplicáveis ao exercício no qual se espera que o passivo seja 
liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tri-
butária vigente nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, ou quando 
uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impos-
tos diferidos ativos e passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da 
forma na qual a Companhia espera, nas datas de encerramento das demonstrações 
financeiras, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. IR e CS - 
correntes e diferidos do exercício O IR e a CS correntes e diferidos são reconhecidos 
como despesa ou receita no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados 
a itens registrados diretamente em outros resultados abrangentes ou no patrimônio 
líquido, caso em que os impostos também são reconhecidos diretamente em outros 
resultados abrangentes ou no patrimônio líquido. Os detalhes estão divulgados na 
nota nº 13. o) Lucro básico/ diluído por ação Calculado por meio do resultado do exer-o) Lucro básico/ diluído por ação Calculado por meio do resultado do exer-Calculado por meio do resultado do exer-
cício atribuível aos acionistas da Companhia, usando a média ponderada das ações 
ordinárias em circulação no respectivo exercício. 3. Novas normas e interpretações 
de normas: As normas e alterações das normas existentes a seguir foram publicadas 
e são obrigatórias para os exercícios iniciados após 31/12/18. Todavia, não houve 
adoção antecipada dessas normas e alterações de normas por parte da Companhia: 
(i) Adoção da IFRS 16 - Operações de arrendamento mercantil (CPC 06 (R2) : A IFRS 
16 introduziu um modelo abrangente para a identificação de acordos de arrendamento 
e seu tratamento nas demonstrações financeiras para arrendadores e arrendatários. A 
IFRS 16 substituiu as orientações atuais de arrendamento, incluindo a IAS 17 (CPC 06 
(R1) Arrendamento Mercantil e as correspondentes interpretações a partir da sua data 
de vigência para períodos contábeis iniciados em ou após 01/01/19. Considerando as 
atuais operações da Companhia, a Administração avaliou e concluiu que a mesma não 
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   Nota        2019      2018
Ativo / Circulante   315.542   285.415
Caixa e equivalentes de caixa 4  49.838   27.491 
Contas a receber de clientes Curto Prazo 5  252.978   247.993 
Estoques 6  6.433   4.974 
Impostos a recuperar Curto Prazo 7  5.549   4.035 
Despesas antecipadas   668   866 
Outros créditos Curto Prazo      76   56 
Não Circulante   1.102.722   1.135.691
Contas a receber de clientes 5  994.071   1.023.159 
Aplicações financeiras 4  54.984   55.591 
Impostos a recuperar 7  49.386   53.729 
Outros créditos   3.795   3.050 
Imobilizado   486   162 
Total do Ativo   1.418.264   1.421.106 

Balanço Patrimonial Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

    Lucros 
  Capital Reserva acu- 
 Nota     social       legal  mulados       Total
Saldos em 31/12/2017   288.750   30.790   185.389   504.929 
Lucro líquido do exercício   -   -   123.333   123.333 
Efeito de reavaliação de instrumentos financeiros  -   -   (7.104)  (7.104)
Constituição de reserva legal   -   6.167   (6.167)  - 
Distribuição de juros sobre 
o capital próprio 12.c  -   -   (33.145)  (33.145)
Distribuição de dividendos 12.c  -   -   (60.000)  (60.000)
Saldos em 31/12/2018   288.750   36.957   202.306   528.013 
Lucro líquido do exercício   -   -   124.376   124.376 
Constituição de reserva legal    6.218   (6.218)  - 
Distribuição de juros sobre 
o capital próprio 12.c  -   -   (32.492)  (32.492)
Distribuição de dividendos 12.c    (60.000)  (60.000)
Saldos em 31/12/2019   288.750   43.175   227.972   559.897 

Demonstração do Resultado Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  Nota        2019         2018
Lucro líquido do exercício   124.376   123.333 
“Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com 
o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais: 
Depreciação   136   16 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13  16.511   19.375 
Ajuste financeiro - Contrato de Concessão 14  (215.602)  (209.226)
Provisão para riscos 11  (2.848)  (3.434)
Encargos sobre empréstimos com partes relacionadas 9  3.189   3.222 
Juros sobre empréstimos e financiamentos 14  47.546   55.420 
Rendimentos de aplicações financeiras 14  (4.568)  (3.585)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:   
Contas a receber de clientes   239.705   186.719 
Estoques   (1.459)  (882)
Impostos a recuperar   2.829   4.262 
Despesas antecipadas   198   271 
Outros créditos   (765)  (2.817)
Aumento (redução) nos passivos operacionais: Fornecedores  (171)  370 
Fornecedores - partes relacionadas 9  (4)  2.030 
Obrigações tributárias 8  30.784   27.308 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias   199   (30)
Outras obrigações   66   42 
Caixa gerado pelas atividades operacionais   240.123   202.394 
Pagamento de juros sobre empréstimos com partes relacionadas  (3.227)  (3.332)
Pagamento de juros de financiamento bancário   (45.728)  (51.297)
Imposto de renda e contribuição social pagos 8  (29.361)  (29.112)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais   161.807   118.653 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento  
Aquisição de imobilizado   (460)  (163)
Resgate de aplicações financeiras   5.175   2.198 
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento   4.715   2.035 
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento  
Amortização de financiamento bancário - principal   (65.613)  (60.112)
Juros sobre o capital próprio pagos 12  (33.562)  (38.265)
Dividendos pagos 12  (45.000)  (60.507)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento   (144.175)  (158.884)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa   22.347   (38.196)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício   27.491   65.687 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício   49.838   27.491 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa   22.347   (38.196)

  Nota        2019         2018
Receita Operacional Líquida  16  85.863   87.080 
Custo dos Produtos Vendidos e
 Serviços Prestados 17  (80.626)  (71.892)
Lucro Bruto   5.237   15.188 
Despesas Operacionais:    
Gerais e administrativas 17  (3.624)  (3.705)
Outras receitas (despesas) operacionais 18  2.316   4.033 
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro   3.929   15.516 
Resultado Financeiro: Receitas financeiras 14  220.300   214.199 
Despesas financeiras 14  (52.532)  (59.745)
Variação cambial, líquida 14  (29)  (24)
Lucro Antes do IR e Da CS   171.668   169.946 
IR e CS: Correntes 13  (30.781)  (27.238)
Diferidos 13  (16.511)  (19.375)
Lucro Líquido do Período   124.376   123.333 
Lucro líquido do exercício por ação-R$ 12.d  0,4307   0,4271 
quantidade de ações no fim do exercício 12.a  288.750.000  288.750.000 

Aos Administradores e Acionistas da Ctrens - Companhia de Manutenção Opinião: 
Examinamos as demonstrações financeiras da Ctrens - Companhia de Manutenção 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/19 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em 
nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ctrens – 
Companhia de Manutenção em 31/12/19, o desempenho de suas operações e os seus 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabili-
dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obti-
da é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase: Transações com 
partes relacionadas - Conforme notas explicativas nº 1 e nº 9 às demonstrações finan-

ceiras, a Companhia mantém saldos e possui transações em montantes relevantes com 
partes relacionadas, para as quais as condições comerciais são estabelecidas entre as 
partes. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabi-
lidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-
trações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e com o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-

ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obte-
mos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avalia-
mos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a 
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possui efeito relevante sobre as demonstrações financeiras. (ii) IFRIC 23 - Incerteza 
sobre o Tratamento do IR: A interpretação ICPC 22/IFRIC 23 Incerteza sobre tratamen-
to de tributos sobre lucro esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e 
mensuração do CPC 32/IAS 12 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributo 
sobre o lucro. A Administração da Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo 
corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32/IAS 12 com 
base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, 
créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Inter-
pretação. A interpretação foi aprovada em 21/12/18 e tem vigência a partir de 01/01/19. 
Na avaliação da Companhia, não há impactos significativos em decorrência da inter-
pretação, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhi-
mento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de Tri-
bunais Administrativos e Judiciais. 4. Caixa e Equivalentes de Caixa e Aplicações 
Financeiras: a) Caixa e equivalentes de caixa:        2019        2018
Caixa e contas-correntes no País 2.336 6
Aplicações financeiras 47.502 27.485
Total 49.838 27.491
As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósito Bancário - CDBs e 
aplicações em Compromissadas, com liquidez imediata e rentabilidade de acordo com 
taxas praticadas pelo mercado e remuneradas por taxas que variam de 60% a 98% 
da variação do CDI (entre 60% e 98% em 2018), dependendo do tipo e prazo da apli-
cação, com possibilidade de resgate a qualquer momento, sem riscos de mudanças 
significativas no seu valor contábil. b) Aplicações financeiras:       2019        2018
Aplicações financeiras vinculadas 54.984 55.591
Total 54.984 55.591
Aplicação referente às obrigações assumidas em conexão com o contrato de finan-
ciamento assinado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES (nota explicativa nº 10), garantia que a Companhia terá de manter até o fim do 
contrato, previsto para abril de 2026, motivo pelo qual essa aplicação está classificada 
no ativo não circulante. Essa conta é administrada pelo Banco Santander e remunera-
da em cerca de 100% do CDI. 5. Contas a Receber de Clientes:
         2019        2018
Contas a receber – CPTM 29.751 47.342
Trabalhos em andamento (a) 1.227.786 1.233.965
Provisão contas a receber (b) (10.488) (10.155)
Total 1.247.049 1.271.152
Circulante 252.978 247.993
Não circulante 994.071 1.023.159
(a) Em 31/12/19 e de 2018, referem-se às contas a receber geradas pelos trabalhos 
realizados na fabricação dos trens novos. Desse saldo, R$1.622.552 (R$1.406.950 
em 31/12/18) referem-se ao ativo financeiro mensurado a valor justo na data inicial 
do contrato e mantido a custo amortizado, de serviços de modernização, manutenção 
preventiva e corretiva e de revisão geral da frota da Linha 8 - Diamante da CPTM no re-
conhecimento inicial, conforme o Contrato de Concessão Administrativa, e registrado 
de acordo com a interpretação técnica ICPC 01 (R1). (b) Em 31/12/2019, referem-se 
às perdas estimadas na realização dos ativos financeiros, reconhecidos de acordo 
com o pronunciamento técnico CPC 48. 6. Estoques:          2019     2018
Material para manutenção 6.425 4.899
Adiantamentos a fornecedores 8 75
Total 6.433 4.974
7. Impostos a Recuperar:      2019     2018
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 916 920
Provisão para não realização de ICMS (914) (912)
COFINS 43.892 47.218
PIS 9.528 10.250
IRPJ 849 -
CSLL 619 225
IRRF sobre aplicações financeiras 45 63
Total 54.935 57.764
Circulante 5.549 4.035
Não circulante 49.386 53.729
A Companhia avalia periodicamente a evolução dos créditos acumulados e a provisão 
para perdas necessária de acordo com as projeções de utilização desses créditos. Os 
impostos classificados no longo prazo são recuperados linearmente durante a vigência 
do contrato. 8. Obrigações Tributárias:         2019     2018
COFINS 920 731
PIS 199 158
IRPJ - 55
IRRF 1.079 1.268
Imposto Sobre Serviços - ISS 540 522
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 27 27
Outras 1.676 257
Total 4.441 3.018
9. Partes Relacionadas:                                                   Passivo               Transações   
CAF Espanha:   2019   2018   2019   2018
Contas a pagar (a) 1.540 1.645 - -
Juros sobre o capital próprio 61 72 - -
Dividendos 600 450 - -
Assessoria (a) - - 9.106 7.763
Compras (a) - - 270 648
CAF Brasil: Contas a pagar (a) 7.322 7.053 - -
Juros sobre o capital próprio 61 72 - -
Dividendos 600 450 - -
Assessoria (a) - - 39.839 36.930
Compras - - 5.732 567
CAF IP: Empréstimos (b) 33.600 33.532 - -
Juros e encargos sobre empréstimos (b) 708 814 3.189 3.222
Juros sobre o capital próprio 5.981 7.028 - -
Dividendos 58.800 44.100 - -
Cofema: Contas a pagar - 168 - 168
Total 109.273 95.384 58.136 49.298
Contas a pagar 8.862 8.866 - -
Juros sobre o capital próprio a pagar 6.103 7.172 - -
Dividendos 60.000 45.000 - -
Empréstimos - circulante 708 814 - -
Empréstimos - não circulante 33.600 33.532 - -
(a) Os saldos e as transações com a CAF Espanha e a CAF Brasil estão relacionados 
principalmente aos contratos celebrados no contexto do objeto das operações des-
critas na nota nº 1. (b) Em 21/09/11 e 27/06/12, a Companhia captou empréstimos 
da CAF IP nos valores de R$11.270 e R$22.730, respectivamente, com incidência de 
juros indexados ao CDI e vencimento do principal a partir de 20/07/26 e dos juros a 
partir de 01/2013. 10. Financiamento Bancário: A Companhia firmou contrato com 
o BNDES, no valor de R$946.890, para financiamento do projeto de prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva e de revisão geral e modernização da 
frota da Linha 8 - Diamante da CPTM. O principal está sendo pago em 160 parce-
las mensais, desde 15/01/13. Até 31/12/19, a Companhia havia captado o montante 
de R$894.075, deduzido de taxa de captação paga ao BNDES. O empréstimo está 
sujeito a juros calculados com base na TJLP e pagos mensalmente. Em 31/12/19 e 
de 2018, os juros pendentes de pagamento totalizavam R$1.702 e R$1.866, respec-
tivamente. A Companhia apresentou ao BNDES como garantias o penhor de ações e 
a cessão fiduciária de todos os direitos creditórios. O contrato também está sujeito a 
cláusulas restritivas de acordo com as práticas usuais de mercado, que estabelecem, 
além de determinadas obrigações de praxe, que a manutenção do índice da geração 
de caixa serviço da dívida não seja inferior a 1,2, além de uma estrutura de capital 
superior a 0,24 (patrimônio líquido/ativo total). Em 31/12/19, a Companhia estava 
adimplente com essas cláusulas. Adicionalmente, conforme descrito na nota nº 4, 
a Companhia, por força de cláusula contratual, mantém aplicação financeira como 
garantia da referida operação, no montante de R$54.984 em 31/12/19, restrita até o 
fim do contrato, previsto para 04/26. Saldo em 31/12/18 - 620.321; Juros Incorridos 
- 47.667; Pagamento de principal - (65.613); Pagamento de juros - (45.849); Saldo 
em 31/12/19 - 556.526; As parcelas do passivo têm os seguintes vencimentos anuais: 
- 2019; 2020 - 73.044; 2021 - 76.801; 2022 - 82.676; 2023 - 88.996; 2024 - 95.798; 
Entre 2025 e 2026 - 139.211; Total - 556.526. 11. Provisão Para Riscos: A Compa-
nhia constituiu, em 31/12/19 e de 2018, provisão para riscos tributários, trabalhistas 
e diversos, os quais englobam temas legais e fiscais. O valor foi calculado com base 
nas melhores informações disponíveis no encerramento dos exercícios e, nos casos 
acompanhados por assessores legais, pelos valores que eles consideram prováveis 
que a Companhia desembolse nos processos em que atuam. A movimentação das 
provisões constituídas está demonstrada a seguir: Saldo em 31/12/18 - 3.754; Adi- - 3.754; Adi-3.754; Adi-
ções - 40; Reversões - (2.888); Saldo em 31/12/19 - 906. A Companhia não possui 
ações judiciais de natureza tributária e cível que envolvem risco de perda classificado 
pela Administração e por seus assessores jurídicos como possível. 12. Patrimônio 
Líquido: a) Capital social: O capital social autorizado e subscrito, conforme Assem-
bleia Geral realizada em 15/03/10, é de 288.750.000 ações ordinárias nominativas 
com valor nominal de R$1,00, totalmente integralizado, cujas ações estão penhora-
das em favor do BNDES como garantia do financiamento bancário descrito na nota 
explicativa nº 10. As ações estão distribuídas da seguinte forma: Acionistas, Quan-
tidade deações; CAF Investment Projects S.A. (98%) - 282.975.000; Construcciones 
y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. (1%) - 2.887.500; CAF Brasil Indústria e Comércio, 
S.A. (1%) - 2.887.500; Total - 288.750.000. As companhias brasileiras devem registrar 
no Banco Central do Brasil - BACEN os investimentos estrangeiros e os respectivos 
lucros capitalizados, para permitir a remessa de dividendos ou a repatriação do ca-
pital. O capital estrangeiro, em 31/12/19, estava registrado no BACEN, e a remessa 
de dividendos, a repatriação e os reinvestimentos externos estão sujeitos à regulari-
zação do BACEN. b) Constituição de reservas e destinação do resultado: A reserva 
legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, 
nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 
O estatuto social da Companhia prevê a forma de distribuição dos lucros apurados 
nas datas de encerramento das demonstrações financeiras, os quais, quando distri-
buídos, são debitados diretamente à rubrica “Lucros acumulados”. c) Juros sobre o 
capital próprio e dividendos: Em 24/06/2019, foram aprovados para distribuição os 
juros sobre o capital próprio (TJLP) referentes ao primeiro trimestre de 2019, no mon-
tante de R$9.153, pagos integralmente em 07/2019. Em 11/11/19, foram aprovados 
para distribuição os juros sobre o capital próprio (TJLP) referentes aos segundo e 
terceiro trimestres de 2019, nos montantes de R$8.241 e R$ 7.919 respectivamente, 
os quais foram pagos integralmente em 11/2019. Na mesma data foi aprovada a dis-
tribuição dos dividendos aos acionistas no montante de R$30.000 que em 31/12/19, 
está integralmente em aberto na rubrica “Juros sobre o capital próprio a pagar”. Em 
30/12/19, foram aprovados para distribuição os juros sobre o capital próprio (TJLP) 
referentes ao quarto trimestre de 2019, no montante de R$7.179 e R$ 30.000 de 
dividendos adicionais aos que haviam sido distribuídos e ainda estavam pendentes 
de pagamento. Em 31/12/19, está em aberto na rubrica “Juros sobre o capital próprio 
a pagar e dividendos” o valor integral dos dividendos e dos juros sobre o capital pró-
prio (TJLP) nos montantes líquidos de R$66.103. d) Lucro por ação: 31/12/19; Lucro 
líquido do exercício - 124.376; Quantidade média ponderada de ações (em milhares) 
- 288.750; Lucro básico e diluído por ação - 0.4307. 13. IR e CS: a) Diferidos: O IR 
e a CS diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às 
diferenças temporárias entre as bases fiscais de ativo e passivo e o respectivo valor 
contábil. O IR e a CS diferidos têm a seguinte origem: Impactos com contrapartida no 
resultado:          2019        2018
Ativo não circulante: Diferenças temporárias: 
Provisão para Participação de Lucros e Resultados - PLR 128 83
Provisão para riscos  906 3.754

Provisão para não recuperação de crédito de ICMS 914 912
Provisão perda de crédito 10.488 (609)
Provisão obsolescência estoques 1.183 530
Outras provisões 283 322
 13.902 4.992
Alíquota de IR e contribuição social nominal 34% 34%
Total de IR e CS diferidos ativos 4.727 1.697
Passivo não circulante: Ajuste financeiro pelo 
Contrato de Concessão Administrativa 559.422 511.836
Diferença de base RTT x Lei nº 12.973/14 (5.254) (4.378)
Total 554.168 507.458
Alíquota de IR e contribuição social nominal 34% 34%
Total de IR e contribuição social diferidos passivos 188.417 172.536
Impacto com contrapartida no patrimônio líquido 
Ativo não circulante: Diferenças temporárias: 
Provisão para perda esperada – adoção inicial CPC 48 - 10.764
Alíquota de IR e contribuição social nominal 34% 34%
Total de IR e CS diferidos passivos - 3.660
Total de IR e CS diferidos líquidos (183.690) (167.179)
b) Correntes: A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais 
combinadas e da despesa de IR e CS debitada ao resultado é demonstrada como 
segue:        2019       2018
Lucro antes do IR e CS 171.668 169.946
Alíquota combinada de IR e CS 34% 34%
 IR e CS à taxa nominal (58.367) (57.782)
Juros sobre o capital próprio 11.047 11.270
Diferenças permanentes, líquidas 28 (101)
Despesa de imposto de renda e contribuição social (47.292) (46.613)
IR e contribuição social: Correntes (30.781) (27.238)
Diferidos (16.511) (19.375)
14. Resultado Financeiro: Receitas financeiras:        2019     2018
Ajuste financeiro - Contrato de Concessão 
Administrativa - ICPC 01 (R01) 215.602 209.226
Rendimentos de aplicações financeiras 4.568 4.780
Outras receitas financeiras 130 193
Total 220.300 214.199
Despesas financeiras: Juros sobre 
empréstimos de partes relacionadas (3.189) (3.222)
Juros sobre empréstimos e financiamentos (47.546) (55.420)
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF (459) (229)
Despesa com comissões bancárias (138) (117)
Juros pagos (587) (90)
PIS e COFINS sobre receita financeira (218) (231)
Outras (395) (436)
Total (52.532) (59.745)
Variação cambial, líquida: Variação cambial ativa 7 13
Variação cambial passiva (36) (37)
Total (29) (24)
Resultado financeiro 167.739 154.430
15. Instrumentos Financeiros: Considerações gerais e políticas: A Companhia con-A Companhia con-
trata operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas pa-
trimoniais, que se destinam a atender às suas necessidades operacionais e financei-
ras. São contratadas aplicações financeiras, empréstimos com partes relacionadas e 
instrumentos financeiros derivativos. A gestão desses instrumentos financeiros é reali-
zada por meio de políticas, definição de estratégias e estabelecimento de sistemas de 
controle, a qual é monitorada pela Tesouraria Corporativa do Grupo CAF, na Espanha. 
Políticas para contratação de instrumentos financeiros derivativos: Em virtude das obri-
gações financeiras assumidas pela Companhia em moedas estrangeiras, decorrentes 
da importação de insumos produtivos, a Administração, seguindo diretrizes da Tesou-
raria Corporativa, pode contratar operações com instrumentos financeiros derivativos 
para minimizar riscos cambiais, obedecendo aos níveis de exposição vinculados a 
esses riscos. No exercício findo em 31/12/2019, não foram contratadas operações com 
instrumentos financeiros derivativos. As transações financeiras ocorridas envolvem ati-
vos e passivos usuais e pertinentes à atividade econômica da Companhia, particular-
mente aplicações financeiras com vencimentos a curto e longo prazo, contas a receber 
de clientes e contas a pagar. Nas datas de encerramento dos exercícios, os saldos 
contábeis dos ativos e passivos financeiros são como segue. Todas as operações com 
instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Com-
panhia, dadas suas características de curto prazo, são próximas ao seu valor justo. 
Ativos – custo amortizado:         2019        2018
Caixa e equivalentes de caixa  49.838 27.491
Aplicações financeiras 54.984 55.591
Outros créditos Longo Prazo 3.795 3.050
Contas a receber - terceiros 1.247.049  1.271.152
Total 1.355.666  1.357.284
Passivos – custo amortizado: Fornecedores - terceiros 1.488 1.659
Fornecedores - partes relacionadas 8.862 8.866
Empréstimos e financiamentos - terceiro 556.526 620.321
Empréstimos e financiamentos - partes relacionadas 34.308 34.346
Total 601.184 665.192
Fatores de risco financeiro - a) Risco de crédito - O risco de crédito refere-se ao risco de 
uma contraparte não cumprir com suas obrigações contratuais, levando a Companhia 
a incorrer em perdas financeiras. Atualmente, a Companhia mantém transações co-
merciais com empresas e órgãos governamentais e também com partes relacionadas 
conforme detalhado na nota nº 9. Embora não exista histórico de perdas de créditos 
sofridas pela empresa e não há recebíveis com atraso em 31/12/19, a Administração 
avalia que existe uma possibilidade de perda nos seus recebíveis a qual foi provisiona-
da em 2019 em consonância com o pronunciamento técnico CPC 48. Adicionalmente, 
a Companhia provisionou o risco de crédito das operações que mantém em instituições 
financeiras com as quais opera. b) Risco de taxa de câmbio - O risco associado de-
corre principalmente de compromissos de compras em moeda estrangeira com partes 
relacionadas e caixa mantido em moeda estrangeira. Em 31/12/19, a Companhia não 
estava sujeita a relevante exposição cambial, uma vez que os empréstimos estavam 
denominados em reais. A Companhia não contratou instrumento financeiro derivativo 
em 31/12/19 e de 2018 para proteção de sua exposição cambial. c) Risco de liquidez 
- É o risco de Companhia não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume 
entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa 
em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de desembolsos e re-
cebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de tesouraria. A tabela 
a seguir analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia e os passivos 
financeiros derivativos a serem liquidados pela Companhia, por faixas de vencimento, 
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contra-
tual do vencimento. Os valores divulgados no quadro abaixo apresentam o valor justo 
dos passivos financeiros da Companhia de acordo com os respectivos vencimentos
 Menos de Entre um Entre dois e Acima de
      um ano e dois anos  cinco anos cinco anos
Em 31 e dezembro de 2019:  73.752 76.734 267.269 173.079
Financiamento bancário 73.044 76.801 267.470 139.211
Empréstimos - partes relacionadas 708 -67 -201 33.868
Em 31 e dezembro de 2018: 68.030 71.231 255.026 260.380
Financiamento bancário 67.216 71.298 255.227 226.580
Empréstimos - partes relacionadas 814 -67 -201 33.800
d) Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os 
de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retor-
no aos acionistas e benefícios a outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Condizente com outras empresas 
do setor, a Companhia monitora o capital com base na evolução do seu lucro líquido 
e do retorno sobre o investimento (“Return on Investment - ROI”). Esse índice cor-
responde a: Lucro líquido do exercício findo em 31/12/19 - 124.376; Capital social 
- 288.750; Retorno sobre o investimento - 0,4307. 
16. Receita Operacional Líquida:     2019        2018
Receita bruta de serviços prestados 124.082 123.534
Impostos incidentes sobre o faturamento (38.219) (36.454)
Total 85.863 87.080
17. Custos e Despesas por Natureza:  2019 2018
Despesa com serviços de manutenção contratados (52.208) (47.519)
Despesa com serviço de industrialização de trens (576) (596)
Salários e benefícios aos empregados (13.738) (13.788)
Matérias-primas e materiais de consumo utilizados (12.466) (8.709)
Seguros (1.153) (1.179)
Depreciação (136) (15)
Outras (3.973) (3.791)
Total (84.250) (75.597)
Classificadas como: Custo dos produtos 
vendidos e serviços prestados (80.626) (71.892)
Despesas gerais e administrativas (3.624) (3.705)
Total (84.250) (75.597)
18. Outras Receitas (Despesas) Operacionais:         2019        2018
Reversão de provisão riscos 2.888 3.916
Outras (572) 117
Total 2.316 4.033
19. Cobertura de Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de 
seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a 
natureza de sua atividade. Modalidade, Cobertura, Vencimento; Riscos nomeados 
operacionais, 464.711,  31/12/19; Vandalismo, 57.390, 25/01/20; Terrorismo, 
160.854, 01/02/20; Responsabilidade civil geral, 6.519, 01/01/20; Seguro garantia fiel 
cumprimento, 39.667, 13/12/21. 20. Transações Não Envolvendo o Caixa: Opera-
ções que não envolveram caixa em 2019. 31/12/19; Juros sobre o capital próprio a 
pagar e dividendos - 92.492. 21. Autorização Para Emissão das Demonstrações 
Financeiras: As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas 
para emissão pela Diretoria em reunião ocorrida em 18 de março de 2020

Diretoria: Cleverson Rodrigues da Silva - Diretor Geral 
Alessandre Edo Toso - Diretor 

Renata Cristina Teixeira - Contadora - CRC 1SP195024/O-4

adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respec-
tivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi-
nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade 
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte�do das demons-• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conte�do das demons-
trações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-Comunicamo-nos com os responsáveis pela go-
vernança a respeito,entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências signi-
ficativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 
25 de março de 2020. DELOITTE TOUCHE TOHMATSU - Auditores Independentes 
-CRC nº 2 SP 011609/O-8, Fernando Stolf Litwin - Contador/ CRC nº 1 SP 228416/-5

Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do exercício por ação) Associação 
adota 

medidas 
para auxiliar 
a advocacia 
Para ajudar as advo-

gadas e os advogados 
de todo o país que 
estão em quarentena 
por causa do novo 
Coronavírus, a Asso-
ciação dos Advogados 
de São Paulo (AASP), 
77 anos de fundação e 
80 mil associados, abre 
a entidade para que 
eles possam acessar, 
gratuitamente, por 60 
dias, os serviços on-
-line, tradicionalmente 
oferecidos exclusiva-
mente aos associados. 

São diversos produ-
tos e soluções digitais 
que facilitam o exer-
cício da advocacia em 
suas tarefas diárias 
colocados à disposição 
dos profissionais que 
estão trabalhando em 
home office. "Assim, 
esperamos ajudar os 
advogados de todo o 
país a enfrentar este 
período de maneira 
positiva e produtiva. 
O isolamento físico 
que a sociedade vive 
agora é necessário para 
nossa proteção contra 
a disseminação do Co-
ronavírus", afirma o 
presidente da AASP, 
Renato Cury. Estão à 
disposição dos interes-
sados: 

AASPFlix - Cursos 
de atualização pro-
fissional nas áreas do 
direito trabalhista, 
tributário, civil, pro-
cessual civil, família, 
comercial, entre ou-
tras; séries jurídicas, 
entrevistas e eventos 
(simpósios e encontros 
regionais). 

Webmail, com han-
gouts - Conta de e-
-mail, com capacidade 
de 10 GB e domínio 
AASP. 

Gerenciador de Escri-
tório: plataforma digital 
integrada para otimizar 
a administração das 
principais tarefas na 
rotina de um advoga-
do. Ele reúne em um 
só local: intimações, 
contratos, processos, 
clientes e agenda. 

Revista do Advo-
gado - 144 edições da 
publicação com temas 
e visões inovadoras de 
diversas áreas do Direi-
to; a mais recente trata 
da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD). 

Boletim - Com edi-
ção quinzenal, o Bo-
letim traz entrevistas, 
matérias e ensaios 
exclusivos que tratam 
profundamente de as-
suntos relevantes para 
os advogados. 

Parceria AASP/ESA 
Nacional A AASP e 
a Escola Superior da 
Advocacia do Conse-
lho Federal da OAB 
também estão disponi-
bilizando cursos online 
gratuitos realizados em 
conjunto. 

Advogados interes-
sados podem acessar: 
(www.aasp.org.br). 
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