GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CNPJ: 71.832.679-0001-23

Ativo

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013
E 1 DE JANEIRO
DE 2013 - DA
(Valores
expressos em reais
mil)
RELATÓRIO
INTEGRADO
ADMINISTRAÇÃO
2018
31/12/2014
Resumo Executivo

31/12/2013
(Reapresentado
(Nota 2.3))

01/01/2013
(Reapresentado
(Nota 2.3))

Passivo
3.2 Programa

31/12/2013
01/01/2013
de Integridade CPTM 31/12/2014
(Reapre(ReapreO Programa de Integridade alinhado com a Missão, asentado
Visão e a Carta
de
sentado
(Nota 2.3)) e correção
(Nota 2.3))
Valores
visa
dotar
a
CPTM
de
mecanismos
de
identificação
Passivo circulante
de
não conformidades
e de combate a desvios,
fraudes,
irregularidades
Fornecedores
...........................................................
205.639
126.647
191.454
de Arrendamento
Mercantil
eOperações
atos ilícitos.
Para fazer
frente a este Programa a CPTM criou: Canal de
Financeiro (Nota 15) ..............................................
55.897
53.714
51.758
denúncias,
Canal
de ....................................
relacionamento e Redes
sociais. 22.934
Pessoal e Encargos
Sociais
14.087
18.329

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)

5.2 CAPITAL FINANCEIRO
2014
2013
Fontes e aplicações de recursos
(Reapresentado
• Fontes de custeio
• GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ativo circulante
2.3))
A CPTM conta com três fontes de recursos para dar sustentação (Nota
ao seu
GERALDO
JOSÉ
RODRIGUES
ALCKMIN
FILHO (ATÉ
ABR/2018)
Caixa
e Equivalentes
de Caixa
(Nota 3) .....................
59.024
93.106
45.455
Receita líquida
24) ............................................................................
1.969.045
Contas
a Receber
de Clientes
.....................................
12.002
9.584
1.801
custeio:
as (Nota
Receitas
Tarifárias, provenientes da venda2.007.551
de bilhetes
aos
MÁRCIO
LUIZ
FRANÇA
GOMES (DE ABR/2018
A DEZ/2018)
Impostos a Recuperar (Nota 4) ...................................
22.322
21.540
7.924
Custo dos serviços prestados (Nota 25) .................................................. (1.884.268) (1.699.251)
passageiros
do transporte metropolitano e Expresso Turístico, e as não
Adiantamentos a Empregados ....................................
14.065
11.094
9.681
Lucro bruto .................................................................................................
123.283
269.794
Provisão trabalhista .................................................
65.506
67.555
56.360
Adiantamentos
a Fornecedores
(Nota 5) .................... METROPOLITANOS
16.022
16.594
13.091
tarifárias,
que somadas
constituem a Receita Própria da (659.444)
Companhia,
e os
• SECRETARIA
DOS TRANSPORTES
Despesas
administrativas
(Nota 26) ...........................................................
(557.113)
Impostos, Taxas e Contribuições .............................
19.088
14.060
15.636
Indenizações Trabalhistas a Reembolsar (Nota 6) .....
8.441
1.624
8.179
repasses
do
Tesouro
realizados
pelo
Governo
do
Estado,
transferidas
para
CLODOALDO
PELISSIONI
4.
DESTAQUES
2018
Outras receitas (despesas) líquidas (Nota 27) ...........................................
(112.241)
(88.434)
Tributos
parcelados (Nota
16) .................................
4.748
17.802
17.490
Outros créditos ............................................................
11.253
12.127
7.242
reembolso
dedas
gratuidades
e subvenção
de Custeio.
a Pagar ........................................................
11.786
12.274
Estoques (Nota 7) ....................................................... 110.189
109.247
111.464
Resultado antes
receitas e despesas
ﬁnanceiras............................
(648.402)
(375.753)
•Contas
Inauguração
da Linha 13-Jade no dia 31 de
março. 14.570
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.757
3.515
19
Total do ativo circulante ............................................. 253.318
274.916
204.837
Receitas
ﬁnanceiras
(Nota
28) ...................................................................
57.880
142.528
somas
dessas
fontes
compõem a Receita Operacional
Bruta que
no
• COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
- CPTM
• Aumento
decirculante
4,3% no
número de passageiros
em As
Total
do passivo
....................................
386.508transportados
320.797 em 2018
363.320
Despesas
ﬁ
nanceiras
(Nota
28)
.................................................................
(111.880)
(230.222)
exercício
de
2018
atingiu
a
cifra
de
R$
2.599,5
milhões,
praticamente,
o
DIRETORIA
EXECUTIVA
Passivo
não
Ativos não circulantes mantidos para
relação
aocirculante
ano de 2017, com recorde histórico de passageiros transporta(702.402)
(463.447)
Resultadonível
antes do
renda
e contribuição social.................
Operações de Arrendamento Mercantil
a venda
(Nota
.........................................................
mesmo
daimposto
obtidade
em
2017.
Paulo
De8)Magalhães
Bento Gonçalves – 1.175
Diretor Presidente
dos
por dia
útil15)de
3,221 milhões.
Financeiro
(Nota
..............................................
796.573
824.742
850.804
Ativo não circulante
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 29) ............
(26.972)
entre as fontes, a Receita Tarifária que sofreu(34.810)
um expressivo
MiltonaFrasson
– Diretor
Administrativo 355.528
e Financeiro281.664
parcelados
(Nota 16) .................................
2.374
37.958
Realizável
Longo Prazo
..........................................
197.623
•Tributos
Benefícios
socioambientais,
valorados economicamente
na ordem 41.474
de R$ Destaque,
Prejuízo do exercício..................................................................................
(737.212)
(490.419)
Contas a Pagar ........................................................
16.043
16.111
913
Contas
Receber de
Clientes–(Nota
9) .....................
7.543
7.955
6.180
aumento de 12,2% em relação ao ano anterior motivada pela elevação
Vitora Wilson
Garcia
Diretor
de Operação
e Manutenção
11,0
bilhões,
considerando
a redução de acidentes,
de tempos
de viagem,
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Convênio
CPTM/ERMAP
.........................................
25.330
25.330
25.330
Cauções e Depósitos Judiciais/Recursais (Nota 10) . 305.445
230.143
146.022
do número de passageiros pagantes, que reverteu a tendência de queda
Carlos
Roberto
Dos Santos – Diretor de23.021
Engenharia e
Obras
CBTU
- cisão (Nota
...........................................
15.852
Outros
créditos
(Nota 11)...........................................
24.047
25.902
da
emissão
de 11)
poluentes
e do consumo de15.852
combustível,15.852
entre outros.
DEMONSTRAÇÃO
DOS FLUXOS
DE CAIXA
Provisões para contingências (Nota 18) .................
844.178
583.940
405.077
Convênio
CPTM/ERMAP
...........................................
19.519
19.519
19.519
ocorrida nos últimos
anos, e pela elevação
do preço
da tarifa.
José Augusto
Rodrigues
Bissacot – Diretor
de Planejamento
e Projetos
•
Consolidação
do
uso
da
tecnologia
BIM
(Modelagem
da
Informação
da
Provisões Para Beneﬁcios a Empregados (Nota 19)
308.589
306.478
93.519
Investimento (Nota 12) ..............................................
149
149
149
(MÉTODO
INDIRETO)
PARA OS
EXERCÍCIOSda
FINDOS
EMprópria da
não tarifárias,
segundo
componente
receita
Construção)
essa
ferramenta no desenvolvimento
de projetos
de As receitas
Passivos futuros -usando
FIDC (Nota
20) .........................
4.288
30.016
Imobilizado .................................................................10.355.525
9.935.821
9.031.799
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
Receitas diferidas
(Nota
17) ....................................
9.630
11.929
20.050
Companhia, foram geradas, principalmente, pela: autorização
de uso das
em Uso/Andamento
(Nota13) ................. 8.363.312
7.943.510
7.750.577
•Imobilizado
CONSELHO
DE ADMINSTRAÇÃO
estações
e
na
contratação
de
obras
de
modernização
das
estações.
2014
2013
Bens Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE) (Nota 2.9.ii.)
696.820
696.820
Imobilizado Extensão Leste (Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820
de
CONSELHEIROS:
(Reapre• Renovação
da circulante
frota de.............................
trens, importante
para a qualidade
das linhas férreas da CPTM para transporte de carga e para a realização
Total
do passivo não
2.715.389
2.523.448e conforto
1.483.035
Imobilizado Linha 5 Lilás (Nota 2.9 iii.) ..................... 1.295.393
1.295.491
1.281.222
travessias
subterrâneas;
cobrança
de
comissão
dos
credenciados
pela
coClodoaldo
Pelissioni
- Presidente do Conselho
Patrimônio
líquido
Intangível
(Nota 14)
....................................................
29.768 (até abril/2018)
17.862
13.806
sentado
viagens
dos
passageiros.
Em
2018
foram
entregues
28
novos
trens
para
Capital social (Nota 23) ............................................. 11.328.779
11.328.779
6.629.676
TotalAlmino
do ativo Monteiro
não circulante
......................................
10.740.970do Conselho
10.235.496(a partir
9.243.377
mercialização do Bilhete Único; cessão de espaços para estabelecimentos
Alves
Affonso – Presidente
de
(Nota 2.3))
operação
nas linhas
7-Rubi e 11-Coral.
Reservas
de Capital
..................................................
157
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais
abril/2018)
Reservas
de Reavaliação..........................................
630.392
697.964
750.323
• A CPTM
cumpriu com destaque a primeira
etapa de implantação
do
eSo- comerciais em próprios da empresa e concessão de espaços para publiciLucro
(Prejuízo)
Líquido
do
Exercício
..............................................................
(737.212)
(490.419)
Ajuste
de
Avaliação
Patrimonial
................................
(114.976)
(145.906)
7.572
dade,
realização
de
leilões
de
inservíveis
e
outros.
Paulo de Magalhães Bento Gonçalves
cial no acumulados
ano de 2018.
Foram 190.000 eventos
enviados
à base de
dados Depreciação / amortização .............................................................................. 227.539
Prejuízos
...............................................
(5.179.415)
(4.544.585)
(4.133.497)
Essas Receitas, também, tiveram um bom crescimento no exercício222.970
atinFrancisco Eduardo de Holanda Bessa
6.664.780
7.336.252
3.254.231
do eSocial.
Redução ao Valor Recuperável - Impostos .....................................................
475
Adiantamentos para Aumento de Capital ..................
1.228.786
329.915
4.347.628
gindo
a cifra de R$ 81,8 milhões superando em 21,7% as entradas
de 2017Tufi Daher Filho
•
Teste
de
novos
bilhetes
utilizando
tecnologia
QR
CODE
(código
de
barras
Redução
ao
Valor
Recuperável
Contas
a
Receber
de
Clientes
....................
1.120
490
Total do patrimônio líquido ....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
contribuindo
para que a Receita Própria tivesse um incremento
de 12,6%,
Sergio De Souza Cardozo – Membro
Independente
Total
..........................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
TotalJúlio
..............................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
Redução ao Valor Recuperável - Outros Ativos...............................................
6.600
1.132
bidimensional)
em seis estações.
no
período,
mostrando
uma
tendência
de
crescimento,
a
partir
de
2015.
André Luis Grotti Clemente – Membro Independente
327.612
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações
contábeis.
• Programa
de Integridade
na CPTM aplicado ao PGD - Programa de Ges- Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 352.700
AReversão
entrada
de recursos
só não eteve
desempenho mais positivo
face
Maria Lina Benini – Representante dos Funcionários
- Contingências
Trabalhistas
Cíveisum
.............................................
(80.239) em
(100.203)
tãoFINDOS
de Desempenho,
com associação
Valores
e Princípios
do reais
Código
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2014 dos
E 2013
- (Valores
expressos em
mil)
Provisão
previdenciárias
...............................................................................
51.174
572
à redução do valor do repasse do Tesouro do Estado feito para o reembolde Conduta
e
Integridade
ao
desempenho
esperado
dos
segmentos
de
Ajuste de
Adiantamento
Total
Despesa
com PrevidênciaePrivada
..................................................................
59.481
so
das gratuidades
a utilização
nos demais custeios, que33.041
experimentou
		COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
Capital
Reserva
Reservacargos
de
avaliação
Prejuízos
para
aumento
patrimônio
CNPJ:
71.832.679-0001-23
apatrimonial
serem avaliados.
Baixa queda
do Ativo Imobilizado
52.136
5.101
de capital
reavaliação
acumulados
Subtotal
de capital
líquido
uma
de mais...............................................................................
de R$ 182,0 milhões (-16%), no comparativo
com
o
Júlio Sergio de Souza Cardozo - Coordenador social
• Pesquisa de Satisfação
dos Passageiros.
Em 2018
a CPTM alcançou
1º de janeiro de 2013 ..................................................................
6.629.676
157
1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
4.347.628
7.782.652o
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos .........................................
26.972
ano
2017, bemDEMONSTRAÇÃO
como em virtude das
tarifárias
que34.810
a Companhia
DO perdas
RESULTADO
PARA
OS
EXERCÍCIO
Alexandre
Akio
Motonaga
NÇO
PATRIMONIAL
EM 31
DE2.3)
DEZEMBRO
DE 2014 E 31
DE 2013 E 1 DE
JANEIRO198.165
DE 2013 - (Valores
expressos em
reais mil)
Ajustes
de exercícios
anteriores
(Nota
...............................
- DE DEZEMBRO
(386.530)
7.572
(180.793)
(180.793)
53.708
índice de satisfação de 76,8%, representando uma melhoria em relação ao (=) Lucro (prejuízo) líquido ajustado ............................................................. (57.856)
Em 01
de janeiro
de 2013 (reapresentado)...............................
6.629.67601/01/2013
157
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
teve
que assumir,
entre
as referentes
ao pagamento
efetuado
às con- e
EM 31
DE elas,
DEZEMBRO
DE 2014
E 2013 - (Valores
expressos
Silvério
Crestana
Passivo
31/12/2014 4.347.628
31/12/2013 7.601.859
01/01/2013
31/12/2014
31/12/2013
(Acréscimo) / decréscimo do ativo circulante e não circulante
índice de 2017 (75,2%).
Total do resultado abrangente do exercício
cessionárias
dadeparcela
da tarifa integrada do Bilhete Ônibus
Metropolita(Reapre(Reapre(ReapreContas a Receber
Clientes .........................................................................
(3.126)
(10.047)
Prejuízo do exercício (representado)..........................................
- (Reapre(490.419)
(490.419)
(490.419)
sentado
sentado
sentado
sentado
no
- BOM
e as decorrentes
da modelagem dos contratos da
Via Quatro
e
COMITÊ
DE patrimonial
ELEGIBILIDADE
Ajustes
de avaliação
Impostos
a Recuperar
.....................................................................................
(1.257)
(13.616)
5.- CAPITAIS
(Nota
2.3))
(Nota
2.3))
(Nota
2.3))
(Nota
2.3))
Remensurações
de
benefício
pós
emprego
...............................
(153.478)
(153.478)
(153.478)
Via
Mobilidade
que estabelecem
que a remuneração aos consórcios
deve
Clodoaldo Pelissioni
Adiantamentos
a Empregados
........................................................................
(2.971)
(1.412)
Total do resultado abrangente do exercício..................................
-questão(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
PassivoAcirculante
central
do
Relatório
integrado
resulta
nas
evidências
dos
fatores
Adiantamentos
a
Fornecedores
.......................................................................
572
(3.503)
ser feita por passageiro transportado. Essas perdas totalizaram R$ 192,0
Marcos
Antonio
de Albuquerque
de(Nota
reavaliação
Fornecedores
...........................................................
205.639
126.647
191.454
s Reserva
de Caixa
3) .....................
59.024
93.106
45.455
que interferem
na
de geração de
no decorrer
Indenizações
Reembolsar
........................................................
(6.817)
6.555
Realização
da Sotelo
Reserva...............................................................
(79.331)
- capacidade
-valor da empresa
- milhões,
Receita
líquidaa(Nota
24) ............................................................................
2.007
noTrabalhistas
exercício.
Michael
Cerqueira 12.002
Operações
de Arrendamento
Mercantil79.331
e Clientes
.....................................
9.584
1.801
Efeitos tributários sobre a realização da Reserva ......................
26.972
26.972
26.972
do tempo,
combinando
CAPITAIS
(PRODUTIVO,
FINANCEIRO,
HUMAEstoques
..........................................................................................................
2.217
Financeiro
(Nota
15)
..............................................
55.897
53.714
51.758
ar Capitalização
(Nota 4) ...................................
22.322
21.540
7.924
que,
no queprestados
se refere(Nota
ao repasse
do Tesouro (942)
do Estado,
a
Custo
dos serviços
25) ..................................................
(1.884
de reserva de capital ............................................
157
(157)
- Ressalte-se
Depósitos Judiciais e Recursais ...................................................................... (75.302)
(84.122)
NO,
INTELECTUAL,
SOCIAL
e
NATURAL),
por
meio
dos
quais
a
CPTM
Pessoal
e
Encargos
Sociais
....................................
14.087
22.934
18.329
mpregados
....................................
14.065
11.094
9.681
Recursos
para
aumento
de
capital
no
período
...........................
681.442
681.442
Lei Orçamentária
já havia estabelecido um valor menor para o ano, mas,123
Lucro bruto .................................................................................................
• CONSELHO FISCAL
Outros ativos....................................................................................................
(4.699)
(4.162)
Provisão
.................................................
65.506
rnecedores
5) ....................
16.022
16.594
13.091
Devolução (Nota
de recursos
ao GESP ...............................................
-trabalhista sua
(209)67.555
(209)56.360
demonstra
perspectiva
de
geração
de
valor.
mesmo
assim,
ele
não
foi totalmente
transferido
à Companhia.
Aparecida
Massako
Bovi..................
(até abril/2018)
Despesas
administrativas
26)
...........................................................
(659
Capitalização
de Recursos
Antecipados-majoritário
4.698.946
4.698.946
-15.636
(Acréscimo)
/ decréscimo
do ativo não(Nota
circulante
mantido para venda
Impostos,- Taxas e Contribuições
.............................
19.088 (4.698.946)14.060
histas
a Reembolsar
(Nota
6)Funagoshi
.....
8.441
1.624
8.179
Saldos
em 31
de dezembro
de 2013Uhart
• Ativo
Aplicações
na
produção
Pablo
André
Fernández
(até abril 2018)
receitas
(despesas)
líquidas (Nota 27) ...........................................
(112
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
4.748
17.802
17.490
.....................................................
11.253
12.127
7.242
nãoOutras
Circulante
Mantido
para Venda .......................................................
(1.175)
(reapresentado
(Nota
2.3))
.......................................................
11.328.779
697.964
(145.906)
(4.544.585)
7.336.252
329.915
7.666.167
5.1
CAPITAL
PRODUTIVO
Contas a Pagar ........................................................
11.786
14.570
12.274
.....................................................
110.189
109.247
111.464
As
despesas
ligadas
àdas
produção
do
sistema
sofreram
uma redução de 1%(648
Roberta Campedelli A. Gonçalves
Resultado
antes
receitas
e despesas
ﬁnanceiras............................
Acréscimo
/ (decréscimo)
do
passivo
circulante
e não circulante
Total do resultado abrangente do exercício
•
Desempenho
operacional
Receitas
diferidas
(Nota
17)
....................................
9.757
3.515
19
ante
.............................................
253.318
274.916
204.837
transcorrer
do
exercício
de 28)
2018,
a qual foi influenciada,78.992
basicamente,
Fornecedores
...................................................................................................
(64.806)57
Thiago
Souza.................................................................
Santos (até abril/2018)
Prejuízo
do exercício
(737.212)
(737.212)
(737.212) no
Receitas
ﬁnanceiras
(Nota
...................................................................
Total doAumento
passivo circulante
386.508
320.797
363.320
de 4,3%....................................
no número de passageiros
transportados
em relação
Ajustes
de avaliação
patrimonial
Pessoal
eDespesas
Encargos
Sociais
............................................................................
4.605
pelo
menor
gasto
com
os (Nota
serviços
de manutenção de via (8.847)
permanente
e(111
Rafael
Souza
Pena
ﬁnanceiras
28) .................................................................
Passivoao
não
circulante
esRemensurações
mantidos para
de benefício pós emprego ...............................
30.930
30.930
30.930
ano
anterior,
indicando
inversão
da
tendência
de
queda
dos
anos
anProvisão
trabalhista
.........................................................................................
(2.049)
preços
dos serviços
nos novos
contratos11.195
de(702
Antonio
Assalve
(a partir
de abril/2018) TotalMarco
do resultado
abrangente
do exercício..................................
- - de Arrendamento
30.930
(737.212)
(706.282)
(706.282) pelas reduções
Resultado de
antes
do imposto
de renda obtidas
e contribuição
social.................
Operações
Mercantil
.....................................................
1.175
Impostos, Taxas e Contribuições .....................................................................
5.028
(1.576)
teriores.
Foram
transportados
863,3
milhões
de
passageiros.
A
média
de
Reserva
de
reavaliação
manutenção
de com
trensImposto
licitados
no exercício.
Financeiro (Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Adriana Azevedo Pannunzio (a partir de abril/2018)
Despesa
de Renda
e Contribuição Social (Nota
29) ............(4.349)(34
Realização da Reserva...............................................................
(102.382)
102.382
Tributos parcelados
.........................................................................................
(48.638)
passageiros
transportados
por- dia útil –34.810
MDU
também aumentou
4,6%,
Tributos
parcelados (Nota
16) .................................
2.374
37.958
41.474
Prazo
..........................................
355.528
281.664
197.623
os exercício..................................................................................
dispêndios
realizados com o item energia de tração(49.120)
que(737
Vera
Lúciasobre
Ferreira
Neves
partir
de abril/2018)
Efeitos
tributários
a realização
da (a
Reserva
......................
34.810
34.810 Destaquem-se
Prejuízo
do
Contingências
liquidadas
................................................................................. (63.397)
Contasfechando
a- Pagar ........................................................
16.043
16.111 de898.871
913
de Recursos
Clientes para
(Nota
9) .....................
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eletrônicos de equipamentos de segurança eletrônica, presente em estações e áreas
sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... 89
operacionais,
e
que
permite
o
monitoramento
de
imagens.
São
2.490
câ................................................................................
2.033.823
1.991.559
com um grande índice de adesão. Concluímos com sucesso 7.461 avaliae na Intranet.
Devolução
de Recursos ao GESP...................................................................
(Nota
2.3))
meras
com
visualização
em
tempo
real
e
armazenamento
na
Central
de
tarifária
...................................................................
1.198.777
1.159.260
Houve
também a implantação do canal para
recebimento
de denúncias
ções (99,8% das avaliações geradas).
mais de................................................................
5.300 câmeras instaladas nos trens (737.212)
e com armazelíquido doeexercício
(490.419) Amortização de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.....................
a para
Operação
.....................................................
784.818
772.190queResultado
sobre
práticas
de corrupção, fraude, atos ilícitos
e irregularidades
pre- Segurança
• Saúde Integral e Segurança do Trabalho
Pagamento de Arrendamento Mercantil Financeiro ........................................ (2
local.
................................................................................
55.283 incluindo61.731
Outros namento
Componentes
do Resultado Abrangente
judiquem o patrimônio e a reputação da Companhia,
as infrações
A CPTM possui sua Política de Saúde e Segurança do Trabalho consolida(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de ﬁnanciamentos .................... 86
Destaque
para
o serviço
importante veículo de comuni- da deste
deao
Créditos
- Ativos
Financeiros
...........................
(5.055)
(1.622)
Itens
não serão
reclassiﬁ
cadosDisque-Denúncia,
para o resultado
Código
de Conduta
e Integridade
e Estruturas
de controles
internos
e que
2006, com o objetivo principal de manter o bem-estar físico, menAumento (redução) de caixa e equivalente de caixa ................................... (3
degerenciamento
terceiros ..........................................................
(1.491.986)
(1.246.020)
cação entre a CPTM e seus passageiros, que colaboram para
a melhoria
de riscos
tal e social do funcionário, integrando-o ao seu meio de trabalho, visando:
Remensurações em obrigações de benefício pós emprego (Nota 2.3) ...
30.930
(153.478)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício .................................... 9
Prestados
..............................................................
(904.782)
(768.964)
das
condições
de
segurança
do
sistema.
A
quantidade
de
participações
3.1 Estrutura de Governança
• Promover hábitos e atitudes que contribuam para a saúde integral do
Total do resultado abrangente do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
erviços de terceiros e outros ..................................
(477.056)
Caixa e equivalente de caixa no ﬁm do exercício ........................................
5
A Companhia é administrada pelo Conselho (587.204)
de Administração
e pela Dire- cresceu 73% no período de 2015 a 2018, sendo que 7,3% entre os anos funcionário;
uto...........................................................................
541.837
745.539
notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
notas explicativas
sãofuncionário
parte integrante
das demonstrações
toria Colegiada. O Conselho de Administração é composto por um Presi- 2017 eAs2018.
• Identificar agentesAs
nocivos
à saúde do
e desenvolver
alterna-con
tização ...................................................................
(227.539)
(200.783)
avaliação tivas para a sua eliminação ou minimização.
dente, dois Membros Independentes, sete Conselheiros membros eleitos Anualmente é realizada pesquisa de imagem e serviços para DIRETORIA
EXECUTIVA DA CPTM
uido produzido pela entidade..............................
314.298
544.756
pela Assembleia Geral e um representante dos funcionários eleito. O Con- da percepção de qualidade pelos passageiros da CPTM. Houve reconhe- • Reduzir acidentes do trabalho e riscos identificados;
cebido em transferência .......................................
57.880
142.528
MÁRIO
MANUEL SEABRA RODRIGUES BANDEIRA
selho de Administração é um órgão de deliberação colegiada responsável cimento dos avanços realizados pela Companhia por 76,8% dos passa- • Implementar Controle nos Processos;
...............................................................................
57.880
142.528
Presidente
geiros que avaliaram a qualidade dos serviços, no ano de 2018, comoDiretor
pela orientação superior da empresa.
• Prevenir Riscos;
al a distribuir.........................................................
372.178
687.284
excelente e boa.
O
Conselho
Fiscal,
de
funcionamento
permanente,
é
composto
por
cinco
•
Implementar
uma Cultura de Segurança.
................................................................................
862.253
744.068
MILTON FRASSON
EVALDO JOSÉ DOS REIS FERREIRA
membros efetivos eleitos pela Assembleia Geral
Ordinária602.851
Anual. Entre A pesquisa revelou que 85% dos passageiros utilizam os trens para tra- • Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO
...............................................................................
653.308
Diretor
Administrativo
e
Financeiro
Diretor de Engenharia e Obras
balho ou estudo e que 82% não trocariam o modo ferroviário, mesmo O Programa de Controle Médico de Saúde
as
atribuições
previstas
em
lei,
tem
a
responsabilidade
de
manifestar-se
Ocupacional - PCMSO, é o
................................................................................
166.744
103.413
possuindo ônibus no mesmo trajeto. 68,9% dos passageiros utilizam os grande exemplo para a CPTM. Até dezembro/2018 foram 7424 exames
acerca
da
proposta
de
escolha
e
destituição
dos
Auditores
Independentes,
................................................................................
42.201
37.804
SILVESTRE
EDUARDO
ROCHA
RIBEIRO
JOSÉ
LUIZ LAVORENTE
serviços da CPTM há mais de 5 anos.
preliminarmente
à sua submissão ao Conselho
de Administração.
ocupacionais realizados que representam 99,96% dos funcionários conontribuições
.........................................................
129.581
198.580
Diretor de Planejamento e Projetos
Diretor de Operação e Manutenção
Um
importante
fator
que
afeta
a
qualidade
das
viagens
é
a
convivência
dos
A
Diretoria
Plena
está
estruturada
em
5
diretorias:
Presidência,
Diretoria
templados
no
PCMSO
da
companhia.
................................................................................
128.800
197.559
de Operação e Manutenção, Diretoria Administrativa
Diretoria trens metropolitanos com os trens de carga pertencentes à concessioná- • Programas de Saúde Integral e Qualidade de Vida na CPTM
................................................................................
474 Financeira,
908
de
Engenharia
e
Obras
e
Diretoria
de
Planejamento
e
Projetos,
cada uma ria desse serviço. As características de aceleração e de frenagem desses  Semana da Saúde Integral,
................................................................................
307
113
MARLÍ CÂNDIDO DUTRA
contando
com suas
áreas de resultado, representadas
por Gerências,
De- trens de carga são muito inferiores aos dos trens de passageiros e, dessa  Alimentação Saudável,
pitais
de Terceiros
...............................................
117.556
235.055
CRC.CT.1SP-131206/O-7
forma,
provocam
atrasos
na
grade
operacional.
partamentos
e
Assessorias.
 Prevenção e Promoção à Saúde In Company,
................................................................................
111.880
230.222
O
serviço
Expresso
Turístico
continua
atraindo
muitos
interessados
em
co-  PAAD - Programa de Prevenção do Uso e Abuso de Álcool e Outras
Além
das
atribuições
definidas
em
Lei,
a
Diretoria
é
responsável
pela
................................................................................
5.676
4.833
As Demonstrações
completas
com as Notas
Parecer
do Conselho
Fiscal,Drogas,
Parecer do Conselho de Administração e Relatório dos Auditores Independentes Sobre
nhecer asContábeis
rotas históricas
oferecidas
nosExplicativas,
programas.
No ano
transportou
gestão
executiva,
pela elaboração e condução
das Estratégias
de Longo
uízo
do exercício
..................................................
(737.212)
(490.419)
Financeiras
foram
publicadas
noviagens
Diário Oﬁrealizadas.
cial do Estado
de São
Empresarial.
Está disponível
no site daao
Companhia
o Relatório da Administração.
turistas
em 99
Desde
o Paulo
início-de
sua implantação
Prazo.................................................................
e pelo Plano de Negócios, bem como por
submeter os
resultados
à 13 mil
 Combate
Tabagismo
stribuído
372.178
687.284
www.cptm.sp.gov.br
do Conselho
de Administração.
 Campanhas de Vacinação.
em 2009, o Expresso Turístico já transportou mais de 140 mil passageiros.
as aprovação
explicativas são
parte integrante
das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
BALANÇO
PATRIMONIAL
EM 31
DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO
DE 2013
E 1 DE JANEIRO
DE 2013
- (Valores expressos em reais mil)
• Apoio
tecnológico
à gestão
empresarial
• Benefícios
socioambientais
 Administre
seu dinheiro
de forma
consciente;
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
Passivo
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
Ativo
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
Diversos aplicativos facilitadores são disponibilizados
para garantir
à ges- Por utilizar
tração elétrica (energia limpa), a CPTM propicia
redução2013
do
 Feira da Educação;
2014
(Reapre(Reapre(Reapre(Reapretão operacional como exemplo o painel sinótico de circulação
dossentado
trens. consumo de combustíveis fósseis, com consequente redução na emissão
 Campeonato Interno de Futebol da CPTM;
sentado
(Reapresentado
sentado
(Nota um
2.3)) canal
(Nota
2.3)) de gases de efeito estufa e poluentes. A intensificação do uso do sentado
(Nota 2.3))
(Nota 2.3)) Para os passageiros o aplicativo “CPTM Oficial”, propicia
transrápido
 Programa Família Empresa;
Passivo circulante
Ativo circulante
(Nota de
2.3))
de
informações
para o planejamento de sua
viagem e126.647
conhecer melhor
 Kits
Ceia de Natal;
Fornecedores
...........................................................
205.639
191.454a porte ferroviário implica redução nos deslocamentos por outros meios
Caixa
e Equivalentes
de Caixa (Nota 3) .....................
59.024
93.106
45.455
Receita líquida
(Nota 24)e
............................................................................
Operações
Arrendamento
Mercantil
Contas
a ReceberPremium
de Clientes .....................................
12.002
9.584
1.801
transporte
(ônibus
automóveis) e, consequentemente,2.007.551
reduzindo1.969.045
custos
CPTM
e de
seus
serviços.
 Programa
CPTM;
Financeiro (Nota 15) ..............................................
55.897
53.714
51.758
Impostos a Recuperar (Nota 4) ...................................
22.322
21.540
7.924
dos serviços prestados (Nota 25) .................................................. (1.884.268) (1.699.251)
eCusto
acidentes
associados a esses meios. No contexto geral, ao proporcionar
 Programaa Empregados
Pré-Aposentadoria.
Pessoal e Encargos Sociais ....................................
14.087
22.934
18.329
Adiantamentos
....................................
14.065
11.094
9.681
Lucro bruto .................................................................................................
123.283
269.794
Provisão
trabalhista
.................................................
65.506
67.555
56.360
redução
do tempo de
viagens, a CPTM também contribui
para ampliar
a
Adiantamentos a Fornecedores (Nota 5) ....................
16.022
16.594
13.091
5.5
CAPITAL
SOCIAL
E NATURAL
Despesas
administrativas
(Nota 26) ...........................................................
(659.444)
(557.113)
Impostos, Taxas e Contribuições .............................
19.088
14.060
15.636
Indenizações Trabalhistas a Reembolsar (Nota 6) .....
8.441
1.624
8.179
qualidade
de
vida
dos
cidadãos,
podendo
usufruir
de
momentos
com
lazer
As
Obras
de
Modernização
e
Expansão
e
o
Meio
Ambiente
•Outros
Programas
de
conscientização,
sensibilização
e
prevenção
de
aciOutras receitas (despesas) líquidas (Nota 27) ...........................................
(112.241)
(88.434)
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
4.748
17.802
17.490
créditos ............................................................
11.253
12.127
7.242
eResultado
educação.
Contasgarantir
a Pagar ........................................................
11.786de modernização
14.570
12.274
Estoques
7) .......................................................
110.189
109.247
111.464
Para
a qualidade necessária às obras
e expandentes(Nota
e incidentes
de trabalho
antes das receitas e despesas ﬁnanceiras............................
(648.402)
(375.753)
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.757
3.515
19
Total do ativo circulante ............................................. 253.318
274.916
204.837
• Receitas
Externalidades
do28)
Transporte
Urbano
ﬁnanceiras (Nota
...................................................................
57.880
142.528
são
da malha ferroviária, a CPTM internalizou
as variáveis
ambientais
preExcesso de confiança, negligência, imprudência e imperícia
estão entre
as Total
do passivo circulante ....................................
386.508
320.797
363.320
Despesas
ﬁ
nanceiras
(Nota
28)
.................................................................
(111.880)
(230.222)
vistas não
nascirculante
leis e normativas dos órgãos fiscalizadores.
Ativos
não circulantes
mantidos para
maiores
causas mundiais
de acidentes. É por isso que a CPTM promove Passivo
Benefício
(702.402)
(463.447)
do imposto de renda e contribuição social.................
Operações de Arrendamento Mercantil
a venda (Nota 8) .........................................................
1.175
Em
2018, a qualidade do trabalho se atestou
na conclusão
das obras
de Resultado antes Discriminação
a segurança do trabalho continuamente entre
os funcionários,
divulgando
do Benefício
Gerado(26.972)
Financeiro (Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Ativo não circulante
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição
Social (Nota 29) ............
(34.810)
da Linha
13-Jade
e de modernização
Quitaúna;
Tributos parcelados
(Nota 16)
.................................
2.374 das estações
37.958
41.474
Realizável
a Longo
Prazo..........................................
281.664
informações,
fiscalizando
o cumprimento 355.528
das normas e
oferecendo197.623
treina- expansão
(R$ milhões)
Prejuízo do exercício..................................................................................
(737.212)
(490.419)
Contas a Pagar
........................................................
16.043
16.111
913
Contas a Receber de Clientes (Nota 9) .....................
7.543
7.955
6.180
Jardim
Belval
e Jardim Silveira na Linha 8-Diamante.
mentos
são algumas formas que encontramos
para fazer
isso.
Redução da
de poluentes
310,81
As emissão
notas explicativas
são parte integrante das demonstrações contábeis.
Convênio CPTM/ERMAP.........................................
25.330
25.330
25.330
Cauções e Depósitos Judiciais/Recursais (Nota 10) . 305.445
230.143
146.022
obras
conexão
com o Aeroporto Internacional
Governador
André Redução do consumo de combustível
Em
2018
foram
11.468 Diálogos
Semanal de24.047
Segurança 25.902
- DSS As
CBTU
- cisão de
(Nota
11) ...........................................
15.852
15.852
15.852
Outros
créditos
(Notarealizados
11)...........................................
23.021
1.449,91
DOS FLUXOS DE CAIXA
Provisões Montoro
para contingências
(Nota 18)foram
.................
844.178
583.940
405.077
Convênio CPTM/ERMAP
...........................................
19.519
(Guarulhos)
constantemente
acompanhadas
pelos Redução do custoDEMONSTRAÇÃO
aplicados
pelos Gestores
da Companhia 19.519
com
139.28319.519
participações
dos Franco
operacional
de ônibus
e automóvel
Provisões Para Beneﬁcios a Empregados (Nota 19)
308.589
306.478
93.519
Investimento (Nota 12) ..............................................
149
149
149
(MÉTODO
INDIRETO) PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOS 3.472,85
EM
fiscalizadores
consolidou
um complexo- processo
de licenciamenfuncionários
focando a busca de “Acidentes
Zero”. Também
Passivos futuros
- FIDC (Notae20)
.........................
4.288
30.016
Imobilizado
.................................................................
10.355.525
9.935.821 foi realizada
9.031.799 a órgãos
Redução
do DEZEMBRO
número de DE
acidentes
505,68
31 DE
2014 E 2013 - (Valores expressos em reais
mil)
Receitas
diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
Imobilizado
em
Uso/Andamento
(Nota13)
.................
8.363.312
7.943.510
7.750.577
to
ambiental.
22ª
SIPAT
Semana
Interna
de
Prevenção
de
Acidentes
do
Trabalho,
cujo
2014
2013
Redução
do
tempo
de
viagens
5.304,82
Bens Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE) (Nota 2.9.ii.)
696.820
696.820
Imobilizado Extensão Leste (Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820
O desafio
mais
de 100 processos
(Reapretema
“Relação
entre
Qualidade
de Vida1.295.393
no Trabalho,1.295.491
Segurança 1.281.222
e Saúde Total
do passivode
nãogerir
circulante
.............................
2.715.389 ambientais
2.523.448com diversos
1.483.035
Imobilizado
Linha 5 Lilás
(Nota
2.9 iii.) .....................
Total
11.044,07
Patrimônio
líquidoe garantir o cumprimento do principal órgão fiscalizador, a
Intangível
(Nota 14)....................................................
29.768 funcionários
17.862 participando
13.806
sentado
stakeholders
Ocupacional”,
teve a aproximadamente 1.200
Capital social (Nota 23) ............................................. 11.328.779
11.328.779
6.629.676
Total do ativo não circulante ......................................10.740.970
10.235.496
9.243.377
Outro benefício econômico que merece ser destacado é a valorização
(Nota 2.3))
Companhia
Ambiental
do Estado de São Paulo- – Cetesb, só
presencialmente.
Reservas
de Capital
..................................................
- foi possível
157
imobiliária
decorrente
da
implantação
do
transporte
urbano,
associada
ao
1.
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais
Reservas
de Reavaliação..........................................
750.323a
com uma
atuação efetiva da fiscalização630.392
de obras em697.964
campo, durante
• Gestão das causas dos acidentes do trabalho
Lucro (Prejuízo) Líquido
do Exercício
..............................................................
(737.212)de empre(490.419)
Ajuste de Avaliação Patrimonial ................................
(114.976)
(145.906)
7.572
desenvolvimento
setorial
secundário
e terciário, pelo incremento
construção
de
todo
o
empreendimento.
Foram
realizadas
mais
de
3.200
Implantado em 2018 novo Método de Análise de Acidentes e Incidentes Prejuízos
acumulados ............................................... (5.179.415)
(4.544.585)
(4.133.497)
Depreciação
.............................................................................. 227.539
222.970
gos
diretos/ amortização
e indiretos.
6.664.780
7.336.252
trabalho. Em
março de 3.254.231
2018 foi Redução ao Valor Recuperável - Impostos .....................................................
do Trabalho, baseado na Gestão de Processos da Qualidade / Gestão de vistorias de meio ambiente e segurança do
475
• Meio ambiente e território
Adiantamentos para Aumento de Capital ..................
1.228.786
329.915
4.347.628
emitida
a
licença
de
operação
do
trecho
Engenheiro
Goulart
–
Aeroporto
Pessoas e de Riscos (6M´s), resultando na melhoria na avaliação e na Total
Redução
ao
Valor
Recuperável
Contas
a
Receber
de
Clientes
....................
1.120
490
do patrimônio líquido ....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
Em 2018 realizou-se várias atividades voltadas ao aprimoramento dos proTotal
..........................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
Total
..............................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
Redução ao Valor Recuperável - Outros Ativos...............................................
6.600
1.132
na Linha
13-Jade.
tomada
de decisões.
cessos de gestão do território da CPTM e de atendimento às exigências
327.612
As na
notas
explicativas
das demonstrações
contábeis.
mês foi emitida
a licença de operação das estações Quitaúna Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 352.700
Em 2018 a CPTM obteve redução de 14,3%
média
anual são
da parte
Taxaintegrante
de No mesmo
ambientais.
Reversão - Contingências Trabalhistas e Cíveis ............................................. (80.239)
(100.203)
e
Jardim
Silveira
na
Linha
8-Diamante.
Estas
obras
contaram
com
mais
de
Frequência
e
31,8%
na
Taxa
anual
de
Gravidade
dos
Acidentes
de
TraDEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil) • Capital social
Provisão - previdenciárias ...............................................................................
51.174
572
270 vistorias
em
balho.
Ajuste
de campo.
Adiantamento
Total
Despesa com Previdência Privada ..................................................................
33.041
59.481
Ouvidoria
Capital
Reserva
Reserva• de
avaliação
Prejuízos
para
aumento
patrimônio
CNPJ:
71.832.679-0001-23
Sustentabilidade
– Reutilização
deSubtotal
solo
Ativo Imobilizado
...............................................................................
5.101
social
de capital
reavaliação
patrimonial
acumulados
de capital
líquido
ÉBaixa
um do
canal
de segunda
instância na comunicação com os52.136
passageiros
e
Com o objetivo -de poupar
o consumo3.435.024
de recursos4.347.628
ambientais e financeiCAPITAL
INTELECTUAL
1º5.4
de janeiro
de 2013
..................................................................
6.629.676
157
1.136.853
(4.331.662)
7.782.652
Imposto
de Renda e Contribuição
Social Diferidos
34.810
26.972
com
a sociedade,
com o objetivo
facilitar
o acesso asPARA
informações
e asseDEMONSTRAÇÃO
DO.........................................
RESULTADO
OS EXERCÍCIO
NÇO
PATRIMONIAL
EM 31
DE2.3)
DEZEMBRO
DE 2014 E 31
DE DEZEMBRO
DE 2013 E 1 DE
JANEIRO198.165
DE 2013 - (Valores
expressos em
reais mil)
Ajustes
de
exercícios
anteriores
(Nota
...............................
(386.530)
7.572
(180.793)
(180.793)
(=) Lucro (prejuízo) líquido ajustado ............................................................. (57.856)
53.708
ros do poder público e reduzir impactos socioambientais causados pela gurar
O Capital Intelectual é o conjunto de conhecimentos
e informações,
ou
a satisfação
solução
de manifestações.
Em 01 de janeiro de 2013 (reapresentado)...............................
6.629.67601/01/2013
157
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
EM 31naDE
DEZEMBRO
DE 2014 E 2013 - (Valores expressos e
Passivo
31/12/2014 4.347.628
31/12/2013 7.601.859
01/01/2013
31/12/2014
31/12/2013
(Acréscimo) / decréscimo do ativo circulante e não circulante
seja,
a somaabrangente
do capital
Total
do resultado
do humano
exercício e o capital estrutural que pode ser definido extração e destinação de solo, foi planejado e implantado um programa de Práticas
de relacionamento
com comunidades
(Reapre(Reapre(Reapre(ReapreContas
a
Receber
de
Clientes
.........................................................................
(3.126)
(10.047)
Prejuízo
do
exercício
(representado)
..........................................
(490.419)
(490.419)
(490.419)
reutilização de solo para as obras de readequação das estações
como sendo a inteligência, a habilidade e ossentado
conhecimentos
humanos.
sentadoQuitaúna,
sentado
sentado
AImpostos
CPTMa se
relaciona
com as gestões municipais, as comunidades
lindeiAjustes de avaliação patrimonial
Recuperar
.....................................................................................
(1.257)
(13.616)
Belval
e Jardim Silveira -da Linha
8-Diamante.
Cuidar com atenção
da
CPTM
para a boa Jardim
(Nota
2.3)) (153.478)
(Notaras
2.3))
(Nota
2.3))é relevante
Remensurações
de benefíciodo
pósCapital
empregoIntelectual
...............................
- (Nota -2.3))
(153.478)
(153.478)
e cidadãos
para tratar
interferências ligadas à operação do
sistema(1.412)
ferAdiantamentos
a Empregados
........................................................................
(2.971)
Total
do
resultado
abrangente
do
exercício..................................
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
Passivo
circulante
um total de 11.521,77 m³ de solo movimentado, 69% foram reutilizados roviário
prestação dos nossos serviços. Assim, a CPTM investe na promoção
de De
Adiantamentos
a
Fornecedores
.......................................................................
572
(3.503)
e ao constante processo de urbanização e ocupação dos espaços
de(Nota
reavaliação
Fornecedores
...........................................................
205.639
126.647
191.454
s Reserva
de
Caixa
3) ..................... humano
59.024 e profissional,
93.106dando destaque:
45.455
na própria
obra.ações
dedadesenvolvimento
Indenizações
Trabalhistas
a
Reembolsar
........................................................
(6.817)
6.555
Realização
Reserva
...............................................................
(79.331)
79.331
Receita
líquida (Notade
24)São
............................................................................
2.007
da Região
Metropolitana
Paulo.
Operações de Arrendamento Mercantil
e Clientes .....................................
12.002
9.584
1.801
Efeitos
tributários sobre
a realização daeReserva
......................
26.972
- ETE de Quitaúna
26.972
26.972
• Implantação
da
 Programas
de Mestrados
Pós-Graduação;
Estoques
..........................................................................................................
(942)
2.217
Financeiro
55.897
ar Capitalização
(Nota
4) ...................................
22.322
21.540 157
7.924
Custo
dos
prestados (Nota 25) ..................................................
(1.884
Facilidades
aosserviços
passageiros
de reserva de capital ............................................
(157)
- (Nota 15) ..............................................
- 53.714
-51.758
Depósitos Judiciais e Recursais ...................................................................... (75.302)
(84.122)
de
modelo de- ETE compacta,
além681.442
de promover
aten-18.329
 Workshops
paradedisseminação
da Nova Cultura
PessoalAe
Encargos Sociais
....................................
14.087
22.934 o681.442
mpregados
....................................
14.065
11.094CPTM;
9.681
Recursos
para aumento
capital no período
...........................
-implantação
- um
Lucro bruto
.................................................................................................
123
Implantação
de dispositivos
USB nas estações, disponibilizados
aos pasOutros ativos....................................................................................................
(4.699)
(4.162)
Provisão
65.506
67.555
rnecedores
(Nota
5)
....................
16.022
16.594 e Inovação;
13.091
Devolução
de recursos
ao GESP
-trabalhista
(209)representa
(209)56.360
dimento
aos.................................................
parâmetros
da legislação
ambiental,
também
uma
 Programas
voltados
à...............................................
Gestão
do Conhecimento
Despesas
administrativas
26) ...........................................................
sageiros
para
carregamento
de(Nota
celulares
e utilização
de aparelhos eletrôni-(659
Capitalização
de Recursos
Antecipados-majoritário
4.698.946
- Taxas e Contribuições
4.698.946
-15.636
(Acréscimo)
/ decréscimo
do ativo não
circulante
mantido
para venda
Impostos,
.............................
19.088 (4.698.946)
14.060
histas
a Reembolsar
(Nota
6) .....
8.441 .................. 1.624
8.179
tecnologia
mais
sustentável,
de
modo
a
contribuir
com
a
otimização
do

Estação
Gestor
canal
voltado
ao
desenvolvimento
e
aprimoramentos
Saldos em 31 de dezembro de 2013
cos
aguardam
embarque.
Foram
721
dispositivos(112
receitas
líquidas (Nota
27) instalados
...........................................
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
4.748
17.802
17.490
.....................................................
11.253
12.127
7.242
Ativoenquanto
nãoOutras
Circulante
Mantido(despesas)
paraoVenda
.......................................................
(1.175)
(reapresentado
2.3)) .......................................................
11.328.779
697.964
(145.906)
(4.544.585)
7.336.252
329.915 14.570 7.666.16712.274
processo
operacional.
do corpo de (Nota
liderança
da CPTM.
Contas
a Pagar ........................................................
11.786
.....................................................
110.189
109.247
111.464
em
bancos
de plataformas
das
linhas
7-Rubi,
8-Diamante, 9-Esmeralda,(648
Resultado
antes
receitas
e despesas
ﬁnanceiras............................
Acréscimo
/ (decréscimo)
dodas
passivo
circulante
e não
circulante
Total do resultado abrangente do exercício
Em
2018
foram
plantadas
6.669
mudas
de
árvores
nativas
em
atendimento
Receitas
diferidas
(Nota
17)
....................................
9.757
3.515
19

Fóruns
Empresariais
que
reúne
lideranças
de
todas
as
áreas
da
empreante
.............................................
253.318
274.916
204.837
Fornecedores
...................................................................................................
78.992
(64.806)57
Prejuízo do exercício .................................................................
(737.212)
(737.212)
(737.212) 11-Coral,
12-Safira
e Linha
13-Jade.
Receitas
ﬁnanceiras
(Nota
28) ...................................................................
Totalodoaos
passivo
circulante
....................................
386.508
320.797
363.320
Ajustes
de avaliação
patrimonial
Termos
de Compromisso
Ambiental - TCA
assumidos pela
Companhia.
sa para
apresentação
de diretrizes e discussão de novos processos com
Pessoal eDespesas
Encargos
Sociais
............................................................................
(8.847)
4.605
Práticas
de relacionamento
com
passageiro
ﬁnanceiras
(Nota
28) o
.................................................................
(111
Passivo não
circulante
esRemensurações
mantidos para
de benefício pós emprego ...............................
30.930
30.930
30.930
Provisão trabalhista .........................................................................................
(2.049)
11.195
Também
foram
concluídos
3
TCA´s
em
virtude
das
obras
na
Linha
7-Rubi
propósito
de
melhoria
da
gestão
e
dos
serviços
prestados.
da ideiaantes
de que
companhia
é ume agente
de transformação
social
Total do resultado abrangente do exercício..................................
- - de Arrendamento
30.930
(737.212)
(706.282)
(706.282) Partindo
(702
Resultado
doaimposto
de renda
contribuição
social.................
Operações
Mercantil
.....................................................
1.175
Impostos, Taxas e Contribuições .....................................................................
5.028
(1.576)
Reserva
de reavaliação
13-Jade.
 Participação
em encontros, seminários e eventos para disseminaçãoFinanceiro
de e Linha
(Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
eTributos
as questões
cidadania
devem
trabalhadas
junto
ao
passageiro,
a (34
Despesade
com
Imposto de
Rendaser
e Contribuição
Social
(Nota
29)
............(4.349)
Realização da Reserva...............................................................
(102.382)
102.382
parcelados
.........................................................................................
(48.638)
parcelados
16) .................................
2.374
Prazo
..........................................
355.528
197.623
• Obras
de (Nota
modernização
e expansão
e a segurança
do-- 37.958
trabalho 34.810-41.474
informações
técnicas, abrindo
espaço para281.664
o desenvolvimento,
trocaTributos
de34.810
CPTM
transforma
espaços
públicos (estações) em corredores
culturais
e(737
Efeitos tributários sobre a realização da Reserva ......................
34.810
Prejuízo
do exercício..................................................................................
Contingências
liquidadas
.................................................................................
(63.397)
(49.120)
ContasCPTM:
a- Pagar ........................................................
16.043
913
de Recursos
Clientes para
(Nota
9) .....................
7.543
7.955 da -CPTM.
6.180
responsável
pela definição
de diretrizes,
fornecimento
orien- de
aumento
de capital no período
...........................
898.871 16.111 de 898.871
conhecimentos
e experiências
entre
os profissionais
serviços.
Foram
496
eventos
em 2018
queintegrante
impactaram
em 7.613.323
Receitas
diferidas
............................................................................................
3.943
(4.625)
As
notas
explicativas
são parte
das demonstrações
con
Convênio
.........................................
25.330 1.228.786 25.330 7.893.56625.330
osSaldos
Judiciais/Recursais
(Nota
. .........................................
305.445
230.143
146.022
em 31 de dezembro
de 10)
2014
11.328.779
630.392 CPTM/ERMAP
(114.976)
(5.179.415)
6.664.780
tações
às
equipes
terceirizadas
e
realização
de
interações
institucionais,

Estudo
de
viabilidade
da
Tecnologia
QR
Code
buscando
a
diminuição
passageiros.
Bens cedidos - metrô (extensão leste) ............................................................
696.820
- cisão
11) ...........................................
15.852
15.852
15.852
ta 11)...........................................
23.021
24.047
25.902
As notas explicativas
são parteCBTU
integrante
das (Nota
demonstrações
contábeis.
órgãos
do governo
outras
instituições;
de ...........................................
custos e melhorias no controle
e gestão das
receitas operacionais
pro- com
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA
Outros passivos ...............................................................................................
(2.852)
18.640
Provisões
para
contingências
(Notae18)
.................
844.178
583.940
405.077
RMAP
19.519
19.519
19.519
Parceiros
DEMONSTRAÇÃO
DO VALOR
ADICIONADO
DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
ABRANGENTE
Provisões
Para Beneﬁcios
a(CONSTRUTORAS):
Empregados (Nota
19) responsáveis
308.589
12)
..............................................
149
149
149
INDIRETO)
OSda
EXERCÍCIOS
FINDOS
(=) Caixa líquido
(aplicado
nas)
gerado pelas
atividadesPARA
.... Língua
(191.393)Portugue552.402
pela306.478
implementação93.519
porcionando
agilidade
aos processos
de comercialização
e validação
do CONTRATADAS
Sempre
apoiada
por(MÉTODO
parcerias
importantes
–operacionais
Museu
FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
DE 20149.031.799
E 2013
PARA
OS
FINDOS
EM 31 DE
DEZEMBRO
DEtrabalho
2014
E 2013
Passivos
futuros
- FIDC
(Nota
20) .........................
4.288
.....................................................
10.355.525
9.935.821
2. Fluxo de caixa das
atividades
de investimentos
DE DEZEMBRO
DE 2014
2013 -Secretaria
(Valores expressos
e execução
deEXERCÍCIOS
procedimentos
de saúde
e segurança
do
no cam-30.016
direito deEXERCÍCIOS
viagem, resultados
que beneficiam
os passageiros.
sa,
Pinacoteca,31
Fundação
Bienal, Sesi,
Sesc,ESenac,
da Culturaem
(Valores
expressos em7.943.510
reais mil)
(Valores expressos em reais
mil)
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
o/Andamento (Nota13) .................
8.363.312
7.750.577
Compra
de
Imobilizado
/
Intangível
.................................................................
(711.285)
(1.136.150)
po, conforme determina
a (Nota
legislação
CPTM
administra
sistemas 696.820
informatizados 696.820
para um melhor
de São Paulo, Fundação Stickel, TV Globo, Prefeitura de São
2014gerenciamen2013
Bens Cedidos-METRÔ
(EXT.LESTE)
2.9.ii.)vigente;
696.820
696.820
-Estado
ão A
Leste
(Nota
2.9 ii.) ..................
2014
2013 do
(=) Caixa
líquido aplicado nas atividades de investimentos ....................... (711.285) (1.136.150)
responsáveis
pela fiscalização
camto da
empresa,
estabelecendo
critérios e procedimentos
relativos a(ReapreseguTotal doSUPERVISORAS:
passivo não circulante
.............................
2.715.389 das atividades
2.523.448 em
1.483.035
Lilás
(Nota
2.9 iii.) .....................
1.295.393
1.295.491
1.281.222
Paulo,
etc.
– das
a CPTM
vem
plateias para espetáculos teatrais,
(Reapre3. Fluxo de
caixa
atividades
de ﬁformando
nanciamentos
sentado)
Patrimônio
líquido
)....................................................
29.768no ambiente
17.862
po executadas
pelas contratadas, gerando informações e dados, garantinrança da tecnologia da informação
da CPTM. 13.806
de música
erudita
e Futuro
dança,
alémdede
trabalhar
para dissemisentado apresentações
Valor Recebido a Título
de Adiantamento
para
Aumento
Capital....
898.871
681.442
Receitas......................................
...................................................................................................
2.033.823
1.991.559
Capital
social
(Nota
23)
.............................................
11.328.779
11.328.779
6.629.676
rculante
10.740.970
10.235.496
9.243.377
do o cumprimento da legislação vigente;
• Sistema Integrado de Gestão
o conceito
de prevenção
para a saúde.
Devolução
de Recursos
ao GESP...................................................................
(209)
Receita operacional tarifária ................................................................... 1.198.777
1.159.260
Reservas de Capital ..................................................
- (Nota 2.3)) nar
157
GERENCIADORA:
responsável
pela consolidação,
qualifiO ERP - Recebida
Enterprise
Resource
Planning é um conceito de
sistema que
pro- Resultado
1. públicos
Fluxo
de caixa
das atividades
operacionais
Amortização
de Fundo
de Investimento
em Direitos
Creditórios.....................
(4.288)
(25.728)
Órgãos
líquido do exercício
................................................................
(737.212)
Reservas
de Reavaliação..........................................
630.392 quantificação
697.964 e (490.419)
750.323
Subvenção
para Operação
.....................................................
784.818
772.190
Pagamento
de
Mercantildo
Financeiro
........................................
(25.986)
(24.106)
cação
dos Patrimonial
dadosdofornecidos
pelas contratadas
e supervisoras.
porciona
integração
das informações da empresa, através
Lucro
(Prejuízo)
Líquido
Exercício
..............................................................
(73
Ajuste de
Avaliação
................................
(114.976)
(145.906)
7.572
Outras
receitas
.......................................................................................
55.283 dos módulos
61.731
Outros
Componentes
Resultado
Abrangente
Exemplos
deArrendamento
parceiras:
(=) Caixa líquido
atividades
de ﬁnanciamentos .................... 868.597
Prejuízos
acumulados
...............................................
(5.179.415)
(4.544.585)
(4.133.497)
Provisão
Perda de(plataforma
Créditos - Ativostecnológica,
Financeiros ...........................
(5.055)
(1.622)
Parte
dos
dos
trabalhos
realizados
na CPTM,
em 2018, foram
que o para
compõe,
estações de trabalho,
sistemas
Depreciação
/pelas
amortização
..............................................................................
Itens
que
nãoresultados
serão
reclassiﬁ
cados
para o resultado
Programas
degerado
acesso
democrático
à cultura, Mutirão da Cirurgia de 631.399
Cata- 22
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa ................................... (34.082)
47.651
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Insumos
adquiridos
de
terceiros
..........................................................
(1.491.986)
(1.246.020)
suportados e os usuários de TI).
observados
obras dadeLinha
13-Jade
e nas
estações
Quitaúna,
Jardim
Remensuraçõesnas
em obrigações
benefício
pós emprego
(Nota
2.3) ...
30.930
(153.478) rata, Vacinação
Redução ao
Valor Recuperável
- Impostos
.....................................................
contra
Febre Amarela
e “Juntos
podemos parar o abuso
Adiantamentos para Aumento de Capital ..................
1.228.786
329.915
4.347.628
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício .................................... 93. 106
45.455
Custos dos Serviços Prestados ..............................................................
(904.782)
(768.964)
Em 2018 iniciou-se a migração para uma nova versão(587.204)
do produto,(477.056)
denoBelval
e Jardim
Silveira
daexercício
Linha 8-Diamante.
do resultado
abrangente
do
...........................................
(706.282)
(643.897}
Redução
ao caixa
Valorno
Recuperável
- Contas
a Receber de Clientes
....................
sexual
nos
transportes”
Total doTotal
patrimônio
líquido
....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros ..................................
Caixa e equivalente
de
ﬁm do exercício
........................................
59.024
93.106
minado
ALVO,
que
favorecerá
a gestão 10.510.412
empresarial, 541.837
utilizando
• Obras e As
o relacionamento
com
a
comunidade
Total ..........................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
.....................................................
10.995.463
9.448.214recursos
Redução
ao
Valor
Recuperável
Outros
Ativos...............................................
Prefeituras
Valor
adicionado
bruto
...........................................................................
745.539
notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Depreciação
e amortização
...................................................................
(227.539) Conclusão
(200.783)  Palestras informativas com temáticas variadas: micro empreendedoris- A CPTMProvisão
tecnológicos
modernos
com conceitos
deexplicativas
prática de mercado.
Trabalhistas
e Cíveis
apoia o- Contingências
grafite e outras
modalidades
de..............................................
arte de rua desde o ano 35
As notas
são
parte integrante
das demonstrações contábeis.
DIRETORIA
EXECUTIVA DA CPTM
Valor
adicionado
produzido
pela entidade
314.298
544.756
prevista
paralíquido
o segundo
semestre
de ..............................
2019.
mo, consultorias jurídicas, sustentabilidade, saúde pública,
capacitação
2000. Reversão - Contingências Trabalhistas e Cíveis ............................................. (8
Valor
adicionado
recebido
em
transferência
.......................................
57.880
142.528
MANUELem
SEABRA
RODRIGUES
O DAS
MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
31 DE DEZEMBRO
2014 E 2013 - (ValoresMÁRIO
expressos
reaisEm
mil)2018, aBANDEIRA
• Segurança
da Informação
para oEM
mercado
de trabalho e DE
afins.
IV Bienal
de Graffiti...............................................................................
Fine Art, reconhecido como o evento mais 5
Provisão
- previdenciárias
Receitas ﬁnanceiras ...............................................................................
57.880
142.528
Diretor
Presidente
Ajuste de
Adiantamento
Total
A Tecnologia
daaInformação
da CPTM, com relação a372.178
segurança 687.284
da in-  Oficinas
de artesanato, sustentabilidade e atividades
culturais.
importante
de street
art do mundo,
deixou
um precioso legado na Estação 3
Despesa
com Previdência
Privada
..................................................................
Valor
adicionado total
distribuir.........................................................
Capital
Reserva
Reserva de
avaliação
Prejuízos
para aumento
patrimônio
formação,
realiza periodicamente simulações
dedeataques
externos
e in-  Plantão
de informações
e apresentação
dos vídeosdede
acompanhamenPessoal
....................................................................................................
862.253
744.068
Lapa, daBaixa
Linha
MILTONSubtotal
FRASSON
EVALDO JOSÉ
DOS REIS FERREIRA
do 8-Diamante.
Ativo Imobilizado
...............................................................................
5
social
capital
reavaliação
patrimonial
acumulados
capital
líquido
Remuneração
...............................................................................
602.851
Diretor Administrativo
e Financeiro 4.347.628
de Engenharia
Obras
ternos, de direta
forma
a mitigar vulnerabilidades
em acesso
não autorizado
as to das obras- atualizados
mensalmente.
Comerciais
3 ..................................................................
6.629.676
157653.308
1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
7.782.652
Imposto de Renda e Diretor
Contribuição
Sociale Diferidos
.........................................
3
Benefícios ...............................................................................................
103.413
s anteriores
(Notacorporativas.
2.3) ...............................
-166.744
(386.530)
7.572
198.165
(180.793)
(180.793)
informações
Tem como base a família
ISO
27000, possuindo
Em 2018,
com o início da
operação da linha
13-Jade os canais-implantados
O projeto
Rua”, projeto
iniciativa
da Rede Globo, é um exemplo (5
(=) “Arte
Lucrona
(prejuízo)
líquido de
ajustado
.............................................................
FGTS
......................................................................................................
42.201
37.804
SILVESTRE EDUARDO
ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE
2013
(reapresentado)...............................
6.629.676
157
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
4.347.628
7.601.859
quatro Taxas
atributos
básicos: .........................................................
confidencialidade, integridade,
disponibilidade
local durante as obras encerraram suas de parceria
de sucesso.
(Acréscimo)
/ decréscimo
ativo circulante
e não circulante
Impostos,
e Contribuições
129.581
198.580e para o atendimento da população
Diretor de Planejamento e Projetos
Diretor de do
Operação
e Manutenção
angente
do exercício
autenticidade.
atividades com
37.000 pessoas(490.419)
atendidas.
Educação
Federais
..................................................................................................
197.559
Contas a Receber de Clientes .........................................................................
o (representado)
..........................................
-128.800
- mais de(490.419)
(490.419)
Estaduais
................................................................................................
474
908
A CPTM possui Datacenter onde estão instalados os servidores corpora- Além disso, foram realizadas ações de educação patrimonial nas obras de Pensar Impostos
no amanhã
também
é nossa preocupação. Assim a CPTM manpatrimonial
a Recuperar
.....................................................................................
Municipais
...............................................................................................
307 Administra113
benefício
pós
emprego ...............................
- áreas
(153.478)
- 11-Coral.
(153.478)
(153.478)
MARLÍ
CÂNDIDO
tivos, as
aplicações
e banco de dados que atendem
as
tém,DUTRA
no Adiantamentos
seu complexo
Lapa, o Centro
de Formação Profissional Eng. Jasuprimento
de energia da Linha
As ações de educação
patrimoa Empregados
........................................................................
Remuneração
de Capitais de Terceiros ...............................................
117.556
235.055
angente
do
exercício..................................
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
CRC.CT.1SP-131206/O-7
mes C. Adiantamentos
Stewart CPTM/SENAI,
para
formação de alunos aprendizes no
tivas e de Gestão Operacional, edificado com as seguintes
certificações:
nial contemplaram.
a Fornecedores
.......................................................................
111.880
230.222
ãoJuros .......................................................................................................
metroferroviário.
NBR
15.247:2004,
NBR 5410, NBR 6880, NBR
14565(79.331)
e ANSI/
 Rodas de- conversas com
..................................................................................................
4.833
Indenizações
Trabalhistas a Reembolsar ........................................................
rvaAluguéis
...............................................................
- 9441, NBR
- 5.676
79.331os colaboradores
- a respeito da- arqueologia sistema
Demonstrações Contábeis completas com as Notas Explicativas, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer do Conselho de Administração e Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações
Lucros
retidos
/ prejuízo
doque
exercício
..................................................
(490.419)
EIA/TIA
TR-42.7.1,
proporciona
segurança
a As
nas
obras; bre
a realização
da Reserva
......................
- e alta(737.212)
- disponibilidades
26.972
26.972
26.972
Estoques
Financeiras foram publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo - Empresarial. Está disponível no site da Companhia
o ..........................................................................................................
Relatório da Administração.
Valor
adicionado
distribuído
.................................................................
372.178
687.284
erva
de capital
............................................
157
(157)
O
Relatório
Integrado
da Administração
2018 na integra
todas
as informações
corporativas armazenadas,
garantindo acesso -as  Palestras -de arqueologia e tecnologia
ferroviária;
Depósitos
Judiciais
e Recursais
......................................................................
(7
ento
de capitalAs
nonotas
período
...........................
- entre outros.
- contábeis.
681.442 www.cptm.sp.gov.br
681.442
explicativas
são
parte integrante
das demonstrações
disponível
no site – www.cptm.sp.gov.br
informações
corporativas
a Diretoria
Executiva,
 Vídeo educativo:
Arqueologia
industrial e patrimônio
ferroviário.
Outrosestá
ativos
....................................................................................................
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COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

os ao GESP ...............................................
(209)
(209)
cursos Antecipados-majoritário ..................
4.698.946
4.698.946
(4.698.946)
(Acréscimo) / decréscimo do ativo não circulante mantido para venda
CARTA ANUAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNANÇA CORPORATIVA COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
– CPTM
zembro de 2013
Ativo não Circulante Mantido para Venda .......................................................
ta 2.3)) ....................................................... 11.328.779
697.964
(145.906) EXERCÍCIO
(4.544.585)
7.336.252
329.915
7.666.167
SOCIAL 2018
E METAS 2019
Acréscimo / (decréscimo) do passivo circulante e não circulante
angente
do exercício
Deliberação
do Conselho de Administração da Companhia Paulista de Esses investimentos, somados as boas práticas de gestão empresarial, estações. No entanto, as limitações dos recursos impediram de avançar
Fornecedores...................................................................................................
7
o .................................................................
(737.212)
(737.212)
Secretaria(737.212)
dos
Trens
Metropolitanos
CPTM
têm
resultado
na
melhoria
da
qualidade
dos
serviços
prestados,
o
que
fiem
todas
as frentes de trabalhos.
patrimonial
Transportes Metrpolitanos
Pessoal e Encargos Sociais ............................................................................
cou evidenciado
em pesquisa- de avaliação,
que registrou um
benefício pós emprego ...............................
30.930
30.930
- percentual30.930
COMPROMISSOS
DE CONSECUÇÃO
DE OBJETIVOS DAS POLÍTICAS
Provisão trabalhista
.........................................................................................
angente
do exercício..................................
30.930
(737.212)
(706.282)
(706.282)
O Conselho
de Administração da Companhia -Paulista -de Trens Metropolide 76,8%
dos passageiros
que classificaram
o serviço como excelente
ou
PÚBLICAS
Impostos, Taxas e Contribuições .....................................................................
ão tanos (CPTM), em conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei 13.303, bom. (Fonte: NC Pinheiro Dados e Analises nov/2018)
Para
dos objetivos
das Políticas Públicas e considerando o (4
rva...............................................................
(102.382)
102.382
- consecução
Tributos parcelados
.........................................................................................
de 30 de junho de 2016, delibera:
bre a realização da Reserva ......................
34.810
34.8102018
34.810
DESEMPENHO
ECONÔMICO-FINANCEIRO
Orçamento
para 2019
e o Plurianual
vigentes foram elaborados os seguin- (6
Contingências
liquidadas
.................................................................................
Subscrever
Carta ...........................
Anual de Políticas Públicas- e de Governança
Corporaento
de capital noaperíodo
898.871
898.871
Os investimentos realizados pela CPTM, dentro do seu programa de ex- tes documentos:
Receitas diferidas ............................................................................................
tiva da
referente ao realizado 11.328.779
no exercício social
e metas
zembro
de CPTM
2014 .........................................
- de 2018,630.392
(114.976)
(5.179.415)
6.664.780
1.228.786
7.893.566
pansão e modernização, foram custeados pelo Tesouro do Estado e fontes • Plano Bens
de Negócios
(anexo 1)leste) ............................................................
cedidos - 2019
metrô (extensão
para 2019, em observância aos requisitos
transparência,
reafirmando
As notasde
explicativas
são parte
integrante das demonstrações contábeis.
• Estratégia
depassivos
Longo ...............................................................................................
Prazo 2020-2024 (anexo 2)
Outros
o compromisso da empresa com a consecução dos objetivos de políticas de financiamento interna e externa.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
ABRANGENTE
também que os investimentos
de requalificação,
modernização
(=) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais .... (19
públicas, a contínua melhoria da governança corporativa, bem como o ali- Destaca-se
2019
CÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOSorçamentárias
EM 31 DE DEZEMBRO
2014 E 2013 PLANO2. ORÇAMENTÁRIO
e expansão
sofreram restrições
limitando o DE
desenvolvimenFluxo de caixa das atividades de investimentos
nhamento às melhores práticas do mercado.
De
acordo
com a Lei nº 16.623, de 07 de janeiro de 2019, que orça a
(Valores expressos em reais mil)
expressos
em reais mil)
to de todas as frentes(Valores
de trabalho
previstas.
Imobilizado / Intangível ................................................................. (7
eCompra
fixa ade
despesa
do Estado para o exercício de 2019, o montan2014
2013
IDENTIFICAÇÃO
No orçamento de investimentos referente ao exercício de 20182014
foi previsto receita
2013 (=) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ....................... (71
te de recursos
previstos a serem destinados à Companhia Paulista de
(ReapreA Companhia teve sua criação autorizada pela Lei no 7.861,
de 28 de um aporte inicial da ordem de R$ 1.251,9 milhões, constante da Lei Or(Reapre- 3. Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Trens Metropolitanos - CPTM é de R$ 3.414.306.705, contemplando R$
sentado)
maio de 1992, para o fim especial de explorar os serviços de
transporte de çamentária Anual, mas, em virtude de fatores alheios à vontade da Comsentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... 89
................................................................................
1.991.559
passageiros sobre trilhos ou guiados, nas 2.033.823
entidades regionais
do Estado panhia, alguns repasses não ocorreram, tendo em vista as disposições 2.625.251.384 para custeio e R$ 789.055.321 para investimento.
Devolução
de Recursos
GESP...................................................................
(Nota
O2.3))
Decreto
nº 64.078
de 21 deaojaneiro
de 2019, estabeleceu normas para a
tarifária
...................................................................
de São
Paulo, compreendendo as regiões 1.198.777
metropolitanas,1.159.260
aglomerações contidas no Decreto Estadual nº 63.152, de 15 de janeiro de 2018.
Amortização
de Fundo
de Investimento
em Direitos
Creditórios
.....................
Resultado líquido do exercício ................................................................
(490.419)
a para
Operação
.....................................................
784.818
772.190
execução
orçamentária
e financeira
do exercício
de 2019,
contingenciando
urbanas
e microrregiões,
na forma do artigo 158
da Constituição
do Estado
Como resultado, foram investidos R$ 865,6 milhões, os(737.212)
quais proviePagamento
de
Arrendamento
Mercantil
Financeiro ........................................ (2
................................................................................
55.283
61.731
Outros ram
Componentes
do Resultado
Abrangente
de São Paulo.
das seguintes
fontes:
Tesouro do Estado R$ 493,1 milhões, Agên- o valor para o exercício em R$ 389.752.418,00.
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de ﬁnanciamentos .................... 86
de Créditos - Ativos Financeiros ...........................
(5.055)
(1.622)
Itens que
serão reclassiﬁ
cados para o resultado
cia não
Francesa
de Desenvolvimento
– AFD (R$ 180,7 milhões), Banco FATORES DE RISCO
EMPRESA
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa ................................... (3
dePERFIL
terceirosDA
..........................................................
(1.491.986)
(1.246.020)
Remensurações
em
obrigações
de benefício
pós empregoe (Nota
2.3)- ...BNDES
30.930
(153.478)
Nacional
de
Desenvolvimento
Econômico
Social
(R$
150,8
A CPTM
comemorou 26 anos marcando presença
na rede(768.964)
de mobilidade
Caixa e equivalente
de caixa no início do exercício .................................... 9
Prestados
..............................................................
(904.782)
Arrecadação
Tarifária 2018
milhões)
e
Caixa
Econômica
Federal
–
CEF,
como
agente
financeira
do
Total do resultado abrangente do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
da Região
Metropolitana
de São Paulo e do(587.204)
Aglomerado Urbano
erviços
de terceiros
e outros ..................................
(477.056)de JunCaixa ede
equivalente
de caixade
nopassageiros
ﬁm do exercício
........................................
No exercício
2018 o número
pagantes
atingiu a marca 5
Programa
de
Aceleração
do
Crescimento
PAC
do
Governo
Federal
(R$
atendendo 23 municípios.
utodiaí,
...........................................................................
541.837
745.539
As notas explicativas
são parte integrante das demonstrações contábeis.
de 413,1 milhões superando
em 6,5% são
àquele
propician-con
(1)
As notas explicativas
parteatingido
integranteem
das2017,
demonstrações
40,9
milhões).
No ano,
foram transportados 863,3 milhões de
passageiros(200.783)
representando
tização
...................................................................
(227.539)
uma receita tarifária de R$ 1.558,3 milhões, 12,2% maior que a auferida
de recur- do
EXECUTIVA
DA
CPTM
umproduzido
acréscimo
em
relação
a 2017, de 4,3%.314.298
A CPTM opera
94 estações Nota 1: Em 2017, R$ 2,3 milhões foram aplicados provenientesDIRETORIA
uido
pela
entidade
..............................
544.756
no exercício anterior.
cebido
em transferência
57.880
142.528em sete sos próprios e em 2018, apenas, R$ 0,1 milhão.
distribuídas
em uma.......................................
malha ferroviária de 273 quilômetros,
dividida
MÁRIO MANUEL SEABRA
RODRIGUES
BANDEIRA
Vale lembrar,
também,
que a receita obtida sofreu impacto positivo do reaDo total de recursos consumidos são destacados a Linha 13 Jade, Moder-Diretor
...............................................................................
57.880
142.528
linhas.
justePresidente
tarifário que a CPTM foi autorizada a praticar a partir de 07/01/2018
nização
de
Estações
da
Linha
8-Diamante
e
a
PPP
dos
Trens,
a
Extensão
al A
a distribuir
.........................................................
372.178de promover
687.284
Companhia
em 2018 reafirmou seu compromisso
elevação
foi reajustado de R$ 3,80 para R$ 4,00.
a Modernização da Linha 11-Coral, quando o valor do bilhete unitárioEVALDO
................................................................................
862.253
744.068
do grau de conforto e segurança das viagens,
prosseguindo
com a reno- até Varginha, na Linha 9-Esmeralda,
MILTONe FRASSON
JOSÉ DOS
REIS FERREIRA
Como resultado, apurou-se uma receita média
por passageiro
pagante da
cujas fontes estão relacionadas
a seguir: e Financeiro
...............................................................................
653.308
602.851
vação da frota.
Diretor Administrativo
Diretor
Obras
ordem de R$ 3,77, a qual superou em
5,3%deàEngenharia
registradaeem
2017. Ressal................................................................................
166.744 de maior
103.413
Essas características colocam a CPTM na posição
empresa de
Investimentos (em R$ milhões)
te-se que, ao contrário de 2017, ano em que o número de pagantes conti................................................................................
37.804da Amé- Itens
transporte ferroviário de passageiros do Brasil 42.201
e uma das maiores
SILVESTRE EDUARDO
ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ
LAVORENTE
Tesouro
Financiamento Total
nuou em queda, em 2018 tanto as entradas
de recursos
quanto o número
ontribuições
129.581
198.580
rica Latina..........................................................
Diretor de Planejamento
e Projetos 280,2
Diretor de Operação e Manutenção
Linha 13 Jade
183,9
464,1 de passageiros experimentaram resultados
positivos.
................................................................................
128.800
197.559
Linha 8 – PPP – trens + modernização
Por outro lado, essa mesma receita tarifária ao ser relacionada com o total
POLÍTICAS PÚBLICAS
................................................................................
474
908
208,2
51,3
259,5 de passageiros transportados, nesse caso incluindo gratuidades, transfeEm que pese a conjuntura econômica brasileira,307
marcada pela113
queda da de estações
................................................................................
MARLÍ
CÂNDIDO DUTRA
11,1
40,9
52,0
rências internas (entre linhas da CPTM) e externas (de outros modais), etc.
atividade
produtiva
nos últimos anos, provocando
a diminuição
dos recur- Linha 9 – Extensão Varginha
pitais
de Terceiros
...............................................
117.556
235.055
CRC.CT.1SP-131206/O-7
Linha
11
Modernização
42,5
0,1
42,6
resultou
numa receita tarifária de R$ 1,81 por passageiro transportado, vasos
para
investimentos,
a
CPTM
manteve
suas
atividades
de
moderniza................................................................................
111.880
230.222
47,4
X
47,4
riando positivamente em 7,74% no comparativo com o exercício passado.
ção e expansão da rede. As obras de infraestrutura
................................................................................
5.676 nas linhas,
4.833contem- Demais projetos
As Demonstrações
Contábeis completas com as Notas Explicativas,
Parecer
do Conselho
Fiscal,AParecer
dode
Conselho
de Administração
e Relatório
dos Auditores
Sobre
Total
493,1
372,5
865,6
entrada
recursos
só não teve um
desempenho
mais Independentes
positivo em virtuplam
recapacitação
dos sistemas de energia,
rede aérea, via
permanente
uízo
do exercício
..................................................
(737.212)
(490.419)
foramde
publicadas
no Diáriodeu
Oﬁcial
do Estado de
São
Paulo - Empresarial.
Está disponível
no site
da Companhia
Relatório
da Administração.
de das
perdas
tarifárias oque
a Companhia
teve que assumir, referentes ao
e obras
de arte, além da modernização de estações
frota No ano
2018 a CPTM
seguimento
aos
programas
de manutenção
stribuído
.................................................................
372.178 e renovação
687.284da Financeiras

trens. são parte integrante das demonstrações contábeis.
as de
explicativas

www.cptm.sp.gov.br
notadamente nos serviços de manutenção de trens, de via permanente
e pagamento efetuado às Concessionárias da parcela da tarifa integrada do

Secretaria dos
Transportes
TransportesMetropolitanos
Metrpolitanos

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CNPJ: 71.832.679-0001-23

BALANÇO
PATRIMONIAL
EM 31eDE
E 31 DE DEZEMBRO
DE 2013 E 1 DE JANEIRO DE 2013 - (Valores expressos em reais mil)
Bilhete Ônibus
Metropolitano
- BOM
asDEZEMBRO
decorrentesDEda2014
modelagem
dos
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
Ativo
31/12/2014
31/12/2013que a01/01/2013
contratos da Via Quatro e Via Mobilidade
que estabelecem
remune- Passivo
(Reapre(Reapre(Reapre(Reapreração deve ser feita por passageiro transportado. Essas
perdas totalizaram
sentado
sentado
sentado
sentado
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
R$ 192,0 milhões, no exercício.
Passivo circulante
Ativo circulante
Ressalte-se que, referente ao repasse do 59.024
Tesouro do Estado,
a Lei45.455
Orça- Fornecedores...........................................................
205.639
126.647
191.454
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3) .....................
93.106
mentária
já estabeleceu
um valor menor para
qual não foi 1.801
total- Operações de Arrendamento Mercantil
Contas
a Receber
de Clientes .....................................
12.002 o ano, o 9.584
Financeiro (Nota 15) ..............................................
55.897
53.714
51.758
Impostos
a
Recuperar
(Nota
4)
...................................
22.322
21.540
7.924
mente
repassado
à
Companhia.
Pessoal e Encargos Sociais ....................................
14.087
22.934
18.329
Adiantamentos a Empregados ....................................
14.065
11.094
9.681

DEMONSTRAÇÃO
DOdependências
RESULTADO PARA
OS EXERCÍCIOS
Com vistas
a adequar as
da CPTM
às normasFINDOS
vigentes de
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
acessibilidade,
e em cumprimento ao TAC (Termo de Ajustamento
de Con2014
2013
duta) assinado com o Ministério Público de SP, estão em desenvolvimento
(Reapreos projetos de engenharia e arquitetura visando a adequação à acessibilisentado
2.3))
dade em 34 estações, bem como atendimento às necessidades de (Nota
conforReceita
líquida (Nota
24) ............................................................................
2.007.551
1.969.045
to
e segurança
aos
passageiros.
Custo dos serviços prestados (Nota 25) .................................................. (1.884.268)

(1.699.251)

Planejamento
de Transporte e Projetos
Lucro bruto .................................................................................................
123.283
269.794
Em
2018administrativas
a CPTM, (Nota
no âmbito
do planejamento de transporte
Despesas
26) ...........................................................
(659.444)e projetos,
(557.113)
Outras junto
receitasaos
(despesas)
líquidas
(Nota 27)
atuou
diversos
órgãos
da...........................................
administração pública(112.241)
e empresas(88.434)
relaResultado antes
das receitas urbana
e despesas
(648.402)
(375.753)
cionadas
a mobilidade
naﬁnanceiras............................
Região Metropolitana de
São Paulo
com
Receitas
ﬁ
nanceiras
(Nota
28)
...................................................................
57.880
142.528
Assim, os serviços de modernização da infraestrutura ferroviária, notadavistas a ampliar a oferta de viagens, a elevar os padrões de qualidade de
Despesas
ﬁ
nanceiras
(Nota
28)
.................................................................
(111.880)
(230.222)
Ativos
nãonas
circulantes
mente
obrasmantidos
civis e para
serviços de implantação de sistemas tiveram seserviço,
de acordo com o crescimento da região e o aumento
da conectivi(702.402)
(463.447)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social.................
a venda (Nota 8) .........................................................
quência,
porém, não prosseguiram no ritmo1.175
necessário, sem
que pudesse
dade
dos
sistemas
transporte
de alta,
baixa capacidade.
Ativo
não circulante
Despesa
com
Imposto dede
Renda
e Contribuição
Social média
(Nota 29)e............
(34.810)
(26.972)
Realizável
Longocumprir
Prazo..........................................
355.528
281.664
197.623 e
avançar apara
todas as metas estabelecidas
para
sua expansão
Como
de atividades em andamento destacamos:
Prejuízo conjunto
do exercício..................................................................................
(737.212)
(490.419)
Contas a Receber de Clientes (Nota 9) .....................
7.543
7.955
6.180
modernização,
condição para o cumprimento
da missão
institucional
da
• Estudos de
técnica
e estruturação
do projeto contábeis.
de modernização
As viabilidade
notas explicativas
são parte
integrante das demonstrações
Cauções e Depósitos Judiciais/Recursais (Nota 10) . 305.445
230.143
146.022
Companhia
médio
e longo prazos.
Outros créditos a
(Nota
11)...........................................
23.021
24.047
25.902
da Linha 10 - Turquesa,
visando elevar a qualidade do serviço prestado.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Convênio CPTM/ERMAP ...........................................
19.519
19.519
19.519
Propõe-se, após
a conclusão
dePARA
todo OS
programa
previsto,
doisEM
loops operaCompartilhamento
de linhas
Investimento
(Nota 12) ..............................................
149
149
149
(MÉTODO
INDIRETO)
EXERCÍCIOS
FINDOS
Imobilizado
.................................................................
10.355.525
9.935.821
9.031.799
cionais:31Luz
Rio Grande
Serra
e Luz
– Mauá,
acessibilidade
de todas
DE –DEZEMBRO
DEda
2014
E 2013
- (Valores
expressos
em reais mil)
Obrigatoriedade
legal de convivência dos
trens metropolitanos
com
os carImobilizado em Uso/Andamento (Nota13) ................. 8.363.312
7.943.510
7.750.577
2014 sistemas.
2013
as estações, renovação da frota, modernização e ampliação dos
gueiros
concessionária
responsável,
mesmas 696.820
linhas, trazem comImobilizadoda
Extensão
Leste (Nota 2.9
ii.) .................. nas
696.820
(ReapreImobilizado Linha
5 Lilás (Nota 2.9
iii.) .....................
1.295.393
1.295.491
1.281.222
Desta forma, a Linha 10 - Turquesa aumenta sua capacidade de suporplicações
operacionais.
Embora
a circulação
dos trens
de carga seja
restriIntangível (Nota 14)....................................................
29.768
17.862
13.806
sentado
te à rede integrada de transporte sobre trilhos, uma vez que auxiliará
no
ta aos
horários
de vale......................................
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..............................................................................
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Total ..............................................................................10.995.463
10.510.412
9.448.214
Redução
ao
Valor
Recuperável
Outros
Ativos...............................................
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Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 352.700
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..................................................................
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...............................................................................
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31 DE
DEZEMBRO
DE
2014 E
2013 - (Valores
expressos
Passivo
31/12/2014 4.347.628
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(1.412)
Total do resultado abrangente do exercício..................................
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
Passivoestação
circulante
certificados
e
qualificados
por
meio
de
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.......................................................................
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57.880
142.528
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SEABRA
BANDEIRA
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emMÁRIO
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AssimMUTAÇÕES
a CPTM é aDO
patrocinadora
do Plano
de Benefício
adminisProvisão - previdenciárias ...............................................................................
5
Receitas ﬁnanceiras ...............................................................................
142.528
Diretor
Presidente
litanos (CPTM) declara que aprovou nesta data a Carta Anual de Polítiserviços
Connect
(partidas do Brás à Estação Aeroporto,
com paradas,
trado pela REFER – Fundação Rede Ferroviária Federal,57.880
para um pequeno
Ajuste
de
Adiantamento
Total
Despesa com Previdência Privada ..................................................................
Valor adicionado total a distribuir.........................................................
372.178 Reserva
687.284
Capital
Reserva
de
avaliação
Prejuízos
para
aumento
patrimônio
cas
Públicas
e Governança Corporativa, referente ao exercício de 2018, 3
somente nos horários de pico) e Airport Express (partidas da estação da
número de funcionários da extinta RFFSA e cisão CBTU,
de aproximaPessoal ....................................................................................................
862.253
744.068
MILTONSubtotal
FRASSON
JOSÉ
DOS REIS FERREIRA
Baixa do Ativo Imobilizado
...............................................................................
social
capital
patrimonial Aeroporto,
acumulados
de capital
líquido
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comEVALDO
os incisos
I, III e eVIII
do art. 8 da Lei 13.303, de 5
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seus
serviços em outudamente 519
mantendo o plano
aberto, de
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esse quereavaliação
dificulta
Remuneração
diretaativos,
...............................................................................
602.851a Luz à Estação
Diretorparadas)
Administrativo
e Financeiro
de Engenharia
Obras
3 ..................................................................
6.629.676
157653.308 1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
4.347.628
7.782.652
Imposto de Renda e Diretor
Contribuição
Social Diferidos
.........................................
3
30/6/2016.
início a fabricação
dos 8 novos trens
Benefícios
103.413o bro de 2018.
entrada...............................................................................................
no Plano
citado, do restante dos funcionários
( cerca de(386.530)
7500),
s anteriores
(Nota
2.3) ...............................
-166.744
7.572 Também teve
198.165
(180.793)
- adquiridos
(180.793) (=) Lucro (prejuízo) líquido ajustado ............................................................. (5
FGTS
......................................................................................................
37.804
São Paulo,
18 de
março de 2019.
para essa
linha, com (4.133.497)
previsão
deEDUARDO
chegada
do primeiro
semestre de 2019.
SILVESTRE
ROCHA
RIBEIRO
JOSÉ LUIZ
LAVORENTE
que(reapresentado)...............................
poderá
gerar reclamatórias trabalhistas.
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6.629.676
157 42.201
750.323
7.572
3.254.231
4.347.628
7.601.859
(Acréscimo) / decréscimo
ativo circulante
e não circulante
Impostos,
Taxas
e Contribuições .........................................................
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Diretor padrão
de Planejamento
e Projetos
Diretor de do
Operação
Manutenção
angente
exercício
Além da equipagem moderna,
dos trens
novos, estes trens virão
Outradoquestão
importante a se destacar é quanto a situação
de investiPRESIDENTE
DOeCONSELHO:
Federais ..................................................................................................
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197.559
Contas a Receber de Clientes .........................................................................
o (representado)
..........................................
(490.419)
com bagageiros
de forma
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o
gação enfrentada
pela REFER, desde junho -de 2018- o que
ainda deixa
SILVANI
ALVES
PEREIRA
Estaduais
................................................................................................
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patrimonial
Impostos a Recuperar .....................................................................................
de Guarulhos.
mais frágil
a situação
do plano de benefícios- patrocinado
pela CPTM.113
Municipais
...............................................................................................
307
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pós
emprego
...............................
- O Aeroporto
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(153.478)
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PEDRO TEGON
MORO
Adiantamentos a Fornecedores
.......................................................................
.......................................................................................................
111.880 Federal,
230.222
ãoJuros
na medida
em que a PREVIC, órgão regulador do Governo
tem de Transmissão Ótica – STO, de Monitoramento de Vias e de RadiocomuALMINO
MONTEIRO
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..................................................................................................
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........................................................
rvaAluguéis
...............................................................
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a regulamentação dos fundos de- pensão -como
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REFER,
As
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ADAILTON FERREIRA TRINDADE
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..................................................
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a realização
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......................
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Financeiras foram publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo - Empresarial. Está disponível no site da Companhia
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Relatório da Administração.
Valor
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distribuído
.................................................................
372.178
687.284
Projetos Civis
erva de capital ............................................
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ANDRÉ
LUIS GROTTI
CLEMENTE
Depósitos Judiciais
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benefícios
que
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período
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notas
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FERREIRA
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(4.698.946)
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ativo não circulante
do Plano
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para Venda
.......................................................
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rolantes e elevadores
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7.336.252
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MARIA
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Os sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos estão sujeitos a necessidades de portadores de deficiência ou mobilidade reduzida.
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7
o .................................................................
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Além desses- projetos, também
dos projetos
de consocorrências operacionais relacionadas às suas
afetando direta
patrimonial
Transportes Metrpolitanos
Pessoal
e
Encargos
Sociais ............................................................................
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...............................................................
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Termo de Ajustamento de
Conduta e às
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Capital social (Nota 23) ............................................. 11.328.779
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..................................................
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de Reavaliação..........................................
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Ajuste de Avaliação Patrimonial ................................
(114.976)
(145.906)
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– Coral................................................ (5.179.415)
Prejuízos
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(4.544.585)
(4.133.497)
6.664.780
7.336.252
3.254.231
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- Esmeralda
Adiantamentos
paraLinha
Aumento9de
Capital ..................
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329.915
4.347.628
Total
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....................................
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Total .......................................................................... 10.995.463
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COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

bre a realização da Reserva ......................
ento de capital no período ...........................
zembro de 2014 .........................................

34.810
34.810
- (Em milhares de- Reais)
BALANÇO
PATRIMONIAL
EM 31- DE DEZEMBRO
11.328.779
630.392
(114.976)
(5.179.415)
6.664.780
Nota
2018
2017
Passivo
e
Patrimônio
líquido
Nota
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

898.871
1.228.786

34.810
898.871
7.893.566
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DEMONSTRAÇÃO
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............................................................................................
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31 DEleste)
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Bens cedidos
- metrô
(extensão
............................................................
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3.508 PARA
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22
(2.251.725)
(2.273.419)
(Valores
expressos
em reais mil)
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reais mil)76.956
Impostos
e encargos
a recuperar/
Operações de arrend.
merc.expressos
financeiroem 15
63.408
Compra de Imobilizado / Intangível ................................................................. (7
		 compensar
6 2014 1.801 2013 3.074
Pessoal e encargos sociais a recolher 		
17.187 2014 15.707 2013 (=) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ....................... (71
(Reapre(ReapreFluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
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8.565
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85.373
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bruto			
304.901
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Valoradministrativas
Recebido a Título 		
de Adiantamento 23
para Futuro
Aumento de(578.556)
Capital.... 89
Adiantamentos para despesas da empresa		
497
582
Impostos, taxas e contribuições a recolher 		
22.897
27.260sentado
Despesas
(490.649)
................................................................................ 2.033.823
1.991.559
de Recursos líquidas
ao GESP...................................................................
Outros
créditos
7
6.990
Contas a pagar 		
14.323
25.399
(NotaOutras
2.3)) Devolução
receitas (despesas)
		
25
(174.808)
(195.302)
tarifária
...................................................................
1.198.777
1.159.260 3.516
Estoques
8784.818195.910 772.190
181.502
16
5.229
ResultadoReceitas
líquido dodiferidas
exercício ................................................................
(737.212) 4.867(490.419) Amortização de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.....................
a para
Operação.....................................................
Pagamento
de
Arrendamento
Mercantil
Financeiro
........................................
(2
Despesas
de
exercícios
seguintes
2.753
464
Programa
de
participação
nos
................................................................................
55.283
61.731
Outros Componentes do Resultado Abrangente
antes
das gerado
receitas
e atividades de ﬁnanciamentos .................... 86
(=) Caixa
líquido
pelas
do -ativo
302.176 (1.622)
265.352
		 não
resultados
- PPRcados para o resultado
42.274
38.569 Resultado
deTotal
Créditos
Ativoscirculante
Financeiros ...........................
(5.055)
Itens que
serão reclassiﬁ
Aumento
(redução) de caixa e equivalente de caixa
...................................
despesas
financeiras
(360.556)
(485.855) (3
de terceiros .......................................................... (1.491.986)
(1.246.020)
Total doem
passivo
circulante
533.330
633.472(153.478)
Remensurações
obrigações
de benefício pós emprego (Nota 2.3)
...
30.930
Caixa
e equivalente de caixa no início do
....................................
Prestados
..............................................................
(904.782)
(768.964)
Não circulante				 Receitas
financeiras  
26exercício31.819
31.091 9
Não circulante
Total do resultado abrangente do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
erviços
de terceiros
e outrosprazo		
..................................
(587.204)
Caixafinanceiras  
e equivalente de caixa no ﬁm do exercício
........................................
Garantias contratuais 		
1.293
907 Despesas
Realizável
a longo
407.113(477.056)
374.700
26     (218.992)
(169.561) 5
uto		
...........................................................................
As notas de
explicativas
parte
integrante das
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações con
Operações
arrend. são
merc.
financeiro
15demonstrações
659.158contábeis.
697.628
Clientes e outros recebíveis
5541.837 20.446 745.53917.139
tização ...................................................................
(227.539)
Contas a pagar 		
64.146
23.716 EXECUTIVA DA CPTM
		 Depósitos judiciais e recursais
9
347.183(200.783)
316.954
DIRETORIA
uido produzido pela entidade..............................
314.298
544.756
Resultado
antes
do
imposto de renda
Convênios operacionais
10
41.199
41.199
		 Outros créditos
7
138
72
cebido em transferência .......................................
57.880
142.528
MÁRIO MANUEL SEABRA
RODRIGUES
BANDEIRA
		e contribuição
social			
(547.729)
(624.325)
Provisões
para
contingências
17
698.012
743.623
		
Convênios
operacionais
10
39.346
40.535
...............................................................................
57.880
142.528
Diretor Presidente
Provisões para benefícios a empregados 18
623.074
768.319 Despesa com imposto de renda e
149 687.284 149
al Investimento
a distribuir......................................................... 11372.178
Receitas diferidas
16
7.566
8.082 		contribuição social 		
................................................................................
862.253
744.068
MILTON FRASSON
EVALDO JOSÉ DOS REIS FERREIRA
Bens cedidos-Metrô (ext.Leste)
12.5
696.820
696.820 Prejuízo do exercício		
Imobilizado líquido		
12.422.169 602.851
12.240.934
...............................................................................
653.308
(547.729)
Diretor Administrativo
e Financeiro
Diretor de Engenharia
e Obras (624.325)
Total do passivo não circulante
2.791.268
2.980.294
Imobilizado em uso/andamento
12166.744
10.651.045 103.413
10.435.899
................................................................................
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
Patrimônio líquido 				
Imobilizado extensão leste
12.5 42.201696.820 37.804
696.820
................................................................................
SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE
ontribuições
.........................................................
Capital social
19e Projetos
15.284.558 15.284.558
Imobilizado
linha 5 lilás
12.6129.581
1.074.304 198.580
1.108.215
Diretor de Planejamento
Diretor de Operação
e Manutenção
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ABRANGENTE
................................................................................
Reservas de reavaliação 		
454.166
493.426
Intangível líquido
13128.800 19.130 197.55921.081
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de Reais)
................................................................................
474
908
Ajustes de avaliação patrimonial 		
(10.615)
(230.377) 					
				
Nota
2018
2017
................................................................................
307
113
MARLÍ CÂNDIDO DUTRA
Prejuízos acumulados
(7.793.000) (7.284.531)
Total do ativo não circulante
12.848.561
12.636.864
Resultado líquido do exercício
(547.729) (624.325)
pitais de Terceiros ...............................................
117.556
235.055
CRC.CT.1SP-131206/O-7
				
7.935.109
8.263.076
Remensurações de benefício pós emprego 18 219.762
(64.058)
................................................................................
111.880
230.222
Adiantamentos para aumento de capital 20
1.891.030
1.025.374
................................................................................
5.676
4.833
Total do patrimônio
líquidocom as Notas Explicativas,
9.826.139
9.288.450
				
As Demonstrações
Contábeis completas
Parecer do Conselho
Fiscal, Parecer do Conselho de Administração e Relatório dos Auditores Independentes Sobre
uízo do exercício ..................................................
(737.212)
(490.419)
Totalnodo
resultado
abrangente
(327.967) (688.383)
Financeiras
foram
nopatrimônio
Diário Oﬁcial líquido
do Estado de São 13.150.737
Paulo - Empresarial.
Está disponível
site
da Companhia
o Relatóriodo
da exercício
Administração.
Total
dopublicadas
passivo e
12.902.216
Total .................................................................
do ativo
13.150.737 687.284
12.902.216
stribuído
372.178

As notas
explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
as explicativas são parte integrante das demonstrações
contábeis.

www.cptm.sp.gov.br
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Secretaria dos
Transportes
TransportesMetropolitanos
Metrpolitanos

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CNPJ: 71.832.679-0001-23

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 1 DE JANEIRO DE 2013 - (Valores expressos em reais mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de Reais)
VALOR
ADICIONADO
EM 31 DEDEMONSTRAÇÃO
DEZEMBRO DE 2014DO
E 2013
- (Valores
expressos em reais mil)
Passivo
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
2014de Reais)
2013
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares
							
Ajuste de			 Adiantamento
Total
do
(Reapre(Reapre(Reapre(Reapresentado
sentado
(Reapre				
2018
2017
					 sentado
Capital sentado
Reserva de Avaliação
Prejuízos		para Aumento
Patrimônio
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
sentado
2.597.051 2.594.077
				
Social Reavaliação
Patrimonial
Acumulados Subtotal
de Capital
Líquido Receitas
Passivo
circulante
Ativo
circulante
(Nota 2.3))
Fornecedores
...........................................................
205.639 2.773.917
126.647
191.454
Caixa
e Equivalentes
de Caixa
(Nota 3) .....................
59.024
93.106
45.455
Receitas dos transportes ferroviários		 1.558.825 1.389.388
Saldos
em 31 de
dezembro
de 2016
11.328.779
533.116
(166.319)
(6.699.896) 4.995.680
7.769.597
Receita líquida (Nota 24) ............................................................................ 2.007.551
1.969.045
Operações de Arrendamento Mercantil
Contas a Receber de Clientes .....................................
12.002
9.584
1.801
Subvenção
recebida
para
operação		
958.888
1.141.559
Total doa Recuperar
resultado
abrangente
do exercício22.322
Financeiro (Nota 15) ..............................................
55.897
53.714
51.758
Impostos
(Nota
4) ...................................
21.540
7.924
Custo dos serviços prestados (Nota 25) .................................................. (1.884.268) (1.699.251)
Pessoal e Encargos Sociais ....................................
14.087
22.934
18.329
Adiantamentos a Empregados ....................................
14.065
11.094
9.681
Outras
81.757
67.254
Lucro
brutoreceitas		
.................................................................................................
123.283
269.794
Prejuízo do exercício		
- 13.091
(624.325) (624.325)
(624.325)
Provisão trabalhista .................................................
65.506
67.555
56.360
Adiantamentos a Fornecedores (Nota 5) ....................
16.022
16.594
Estimativa
para perda
créditos de
Despesas
administrativas
(Notade
26) ...........................................................
(659.444)
(557.113)
Impostos, Taxas e Contribuições .............................
19.088
14.060
15.636
Indenizações
Trabalhistas
a Reembolsar
(Nota 6) .....
8.441
1.624
8.179
Ajustes de
avaliação
patrimonial									
Outras
receitas (despesas)
líquidas
(Notafinanceiros
27) ...........................................
(112.241) (4.124)
(88.434)
liquidação
duvidosa
- ativos
(2.419)
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
4.748
17.802
17.490
Outros créditos ............................................................
11.253
12.127
7.242
		 Remensurações
de benefício pós emprego
- 111.464
- a Pagar
(64.058)
(64.058)
(64.058)
Contas
........................................................
11.786
14.570
12.274
Estoques
(Nota 7) .......................................................
110.189
109.247
Resultado antes
das receitas
e despesas
ﬁnanceiras............................
(648.402)
(375.753)
Insumos
adquiridos
de
terceiros
(1.485.046)
(1.717.071)
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.757
3.515
19
Total do ativo circulante ............................................. 253.318
274.916
204.837
Receitas ﬁnanceiras (Nota 28) ...................................................................
57.880
142.528
Total do passivo circulante ....................................
386.508
320.797
363.320
Custo dos serviços prestados		 (1.075.725) (1.192.703)
Totalnão
docirculantes
resultado
abrangente
do exercício
- não (64.058)
(624.325) (688.383)
(688.383) Despesas
ﬁnanceiras (Nota 28) .................................................................
(111.880)
(230.222)
Passivo
circulante
Ativos
mantidos
para
Materiais,
energia,
serviços
terceiros social................. (702.402)
(463.447)
Resultado
antes
do imposto
de renda de
e contribuição
Operações de Arrendamento Mercantil
a venda
(Nota 8)de
.........................................................
1.175
Reservas
reavaliação								
		
e
outros		
(409.321)
(524.368)
Financeiro (Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Ativo não circulante
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 29) ............
(34.810)
(26.972)
Realização
daPrazo
reserva		
- 197.623(39.690)
- 16) .................................
39.690
-2.374
Tributos parcelados (Nota
37.958
41.474Realizável
a Longo
.......................................... 355.528
281.664
Prejuízoadicionado
do exercício..................................................................................
(737.212) 877.006
(490.419)
Valor
bruto
1.112.005
Contas a Pagar ........................................................
16.043
16.111
913
Contas
a Receber
de Clientes
(Nota
9) .....................
7.543
7.955
6.180
Recursos
para
aumento
de
capital
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
contábeis.
Convênio CPTM/ERMAP.........................................
25.330
25.330
25.330
Cauções e Depósitos Judiciais/Recursais (Nota 10) . 305.445
230.143
146.022
Depreciação/amortização
(353.326)
(299.828)
		
Recursos
para11)...........................................
aumento de capital no período		
- 25.902
- - cisão (Nota 11)
- ...........................................
961.316
961.316
CBTU
15.852
15.852
15.852
Outros
créditos (Nota
23.021
24.047
FLUXOS DE CAIXA
Provisões
para contingências
(Nota 18) .................
844.178 (2.709.859)
583.940
405.077Convênio
CPTM/ERMAP
Valor adicionadoDEMONSTRAÇÃO
produzido pela DOS
entidade
758.679
577.178
		
Capitalização
de...........................................
recursos antecipados 19.519
- majoritário 19.519
2.709.859 19.519
- 2.709.859
Provisões Para Beneﬁcios a Empregados (Nota 19)
308.589
306.478
93.519
Investimento (Nota 12) ..............................................
149
149
149
(MÉTODO INDIRETO) PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
Valor adicionado
recebido
em transferência
31.819
31.091
		 Capitalização
em bens - majoritário 10.355.525
1.245.920 9.031.799
- (Nota 20) .........................
- 1.245.920 - 1.245.920
Passivos
futuros - FIDC
4.288
30.016
Imobilizado
.................................................................
9.935.821
31 DE DEZEMBRO
DE 2014
E 2013 - (Valores expressos
em reais mil)
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
Imobilizado em Uso/Andamento (Nota13) ................. 8.363.312
7.943.510
7.750.577
Receitas financeiras
31.819 2014 31.091
2013
Bens Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE) (Nota 2.9.ii.)
696.820
696.820
Imobilizado Extensão Leste (Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820
(ReapreSaldos
em
315 de
de 2017 1.295.393
15.284.558 1.281.222
493.426
(230.377)
(7.284.531)
8.263.076
9.288.450
Valor adicionado total a distribuir
790.498
608.269
Total do passivo
não circulante
.............................
2.715.389 1.025.374
2.523.448
1.483.035
Imobilizado
Linha
Lilásdezembro
(Nota 2.9 iii.) .....................
1.295.491
Patrimônio líquido
Intangível (Nota 14)....................................................
29.768
17.862
13.806
sentado
Pessoal
1.000.263
961.455
Capital social (Nota 23) ............................................. 11.328.779
11.328.779
6.629.676
Total do ativo não circulante ......................................10.740.970
10.235.496
9.243.377
(Nota 2.3))
Reservas de Capital ..................................................
157
Total do resultado abrangente do exercício									
Remuneração
direta		
762.627
746.222
1.
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais
Reservas de Reavaliação..........................................
630.392
697.964
750.323
Prejuízo do exercício		
(547.729) (547.729)
(547.729)
Benefícios		
191.118
Lucro
(Prejuízo) Líquido do Exercício..............................................................
(737.212) 169.172
(490.419)
Ajuste de Avaliação Patrimonial ................................
(114.976)
(145.906)
7.572
FGTS		
46.518
Prejuízos acumulados ............................................... (5.179.415)
(4.544.585)
(4.133.497)
Ajustes de avaliação patrimonial									
Depreciação
/ amortização ..............................................................................
227.539 46.061
222.970
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Redução ao Valor
Recuperável
- Impostos .....................................................
Remensurações de benefício pós emprego
219.762
219.762
219.762
Impostos,
taxas
e contribuições
110.553 475 93.307 Adiantamentos
para Aumento de Capital ..................
1.228.786
329.915
4.347.628
Redução
ao
Valor
Recuperável
Contas
a
Receber
de
Clientes
....................
1.120
490
Total do patrimônio líquido ....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
Federais		
108.497
92.372
Total .......................................................................... 10.995.463
10.510.412
9.448.214
Total ..............................................................................10.995.463
10.510.412
9.448.214
ao Valor Recuperável - Outros Ativos...............................................
1.132
Estaduais		
1.380 6.600
515
Total do resultado abrangente do exercício
219.762
(547.729) (327.967)
(327.967) Redução
Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 352.700
327.612
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Municipais		
676
420
Reservas de reavaliação								
Reversão - Contingências Trabalhistas e Cíveis ............................................. (80.239)
(100.203)
DEMONSTRAÇÃO
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
FINDOS EM 31 DE
em reais mil)
Realização da DAS
reserva		
- EXERCÍCIOS
(39.260)
- DEZEMBRO
39.260DE 2014 E 2013
- - (Valores expressos
- Remuneração
de capitais
de terceiros
227.41151.174 177.832
Provisão - previdenciárias
...............................................................................
572
Ajuste de
Adiantamento
Total
Despesa
com Previdência Privada ..................................................................
59.481
Juros		
218.99233.041 169.560
Recursos para aumento de capital
Capital
Reserva
Reserva de
avaliaçãoCNPJ:
Prejuízos
para aumento
patrimônio
71.832.679-0001-23
Baixa
do Ativo Imobilizado ...............................................................................
5.101
Aluguéis		
8.41952.136 8.272
de capital
reavaliaçãopatrimonial
acumulados
Subtotal
de865.656
capital
líquido
		 Recursos para aumento de capital no período social
865.656
1º de janeiro de 2013 ..................................................................
6.629.676
157
1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
4.347.628
7.782.652
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos .........................................
26.972
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA34.810
OS (624.325)
EXERCÍCIO
do exercício
(547.729)
NÇO
PATRIMONIAL
EM 31
DE2.3)
DEZEMBRO
DE 2014 E 31
DE 2013 E 1 DE
DE 2013 - (Valores
Ajustes
de exercícios anteriores
(Nota
...............................
- DE DEZEMBRO
(386.530)
7.572JANEIRO198.165
(180.793) expressos em
- reais mil)
(180.793) Prejuízo
(=) Lucro (prejuízo) líquido ajustado ............................................................. (57.856)
53.708
Em
01 de janeiro
de 2013
(reapresentado)...............................
6.629.676
157
750.323
7.572
(4.133.497) 7.935.109
3.254.231
4.347.628
7.601.859
EM 31distribuído
DE
DEZEMBRO DE 2014 E 2013
- (Valores expressos
Saldos
em 31
de dezembro
de 2018
15.284.558
454.166
(10.615)
(7.793.000)
9.826.139
Valor
adicionado
790.498
608.269 e
Passivo
31/12/2014 1.891.030
31/12/2013
01/01/2013
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
(Acréscimo)
/ decréscimo
do ativo circulante e não circulante
Ativo

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

Total do resultado abrangente do exercício
(Reapre(Reapre(ReapreContas
a Receber
de Clientessão
.........................................................................
(3.126)
(10.047)
As notas
explicativas
são
das demonstrações
contábeis
Prejuízo do exercício (representado)..........................................
- (Reapre- parte integrante
(490.419)
(490.419)
(490.419)
As notas
explicativas
parte integrante das demonstrações
contábeis
sentado
sentado
sentado
sentado
Ajustes de avaliação patrimonial
Impostos a Recuperar .....................................................................................
(1.257)
(13.616)
(Nota
2.3)) (153.478)
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
Remensurações de benefício pós emprego ...............................
- (Nota -2.3))
(153.478)
(153.478)
(1.412)
DEMONSTRAÇÃO
DOS
DE CAIXA EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE- DEZEMBRO
(EmAdiantamentos
milhares dea Empregados
Reais) ........................................................................ (2.971)
Total do resultado abrangente do exercício..................................
- FLUXOS
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
Passivo
circulante
Adiantamentos a Fornecedores.......................................................................
572
(3.503)
de(Nota
reavaliação
Fornecedores
...........................................................
126.647
191.454
s Reserva
de
Caixa
3) .....................
59.024
93.106
45.455
				
Notas
2018
2017
				 205.639
Notas
2018 (6.817) 2017
Indenizações
Trabalhistas
a
Reembolsar
........................................................
Realização
da
Reserva
...............................................................
(79.331)
79.331
Receita líquida (Nota 24) ............................................................................ 6.555
2.007
Operações de Arrendamento Mercantil
e Clientes
.....................................
12.002
9.584
1.801
Fluxotributários
de caixa
das
atividades
operacionais
Acréscimo
/ (decréscimo)
do26.972
passivoEstoques
circulante
e não circulante
Efeitos
sobre
a realização
da Reserva
......................
26.972
26.972
..........................................................................................................
(942)
2.217
Financeiro
..............................................
55.897
ar Capitalização
(Nota 4) ...................................
22.322
21.540 157
7.924
Custo
dos serviços prestados (Nota 25) ..................................................
(1.884
de reserva
de capital ............................................
(157)
- (Nota 15)
- 53.714
-51.758
Prejuízo
do
exercício		
(547.729)
(624.325)
Fornecedores
14 (107.120)(75.302) 64.025
Depósitos Judiciais e Recursais ......................................................................
(84.122)
Pessoal e
14.087
mpregados
14.065
9.681
Recursos ....................................
para aumento de capital no período
...........................11.094
- Encargos Sociais
- ....................................
681.442 22.934
681.44218.329
Lucro bruto .................................................................................................
123
Depreciação
amortização
24 .................................................
353.326
299.828
Garantias
contratuais		
(22) (4.699)
424
Outros ativos....................................................................................................
(4.162)
Provisão-trabalhista
65.506
rnecedores
(Nota
5)/ ....................
16.022
16.594
13.091
Devolução
de recursos
ao GESP ...............................................
(209)67.555
(209)56.360
Despesas
administrativas
26) ...........................................................
Capitalização
de
Antecipados-majoritário
.................. 1.624
4.698.946
4.698.946
(4.698.946)14.060
-15.636
(Acréscimo)
/ decréscimo
do ativo não(Nota
circulante
mantido para venda
Impostos,- Taxas
.............................
19.088
histas
a Reembolsar
(Nota
6) .....
8.441
8.179
Redução
aoRecursos
valor
recuperável
- estoques
8.1e Contribuições
2.109
134
Pessoal
e encargos
sociais a recolher		
1.480
378 (659
Saldos em 31 de dezembro de 2013
receitas
líquidas (Nota 27) ...........................................
Tributos parcelados
(Nota
16) .................................
4.748 trabalhistas		
17.802
17.490
.....................................................
11.253
7.242
Ativo nãoOutras
Circulante
Mantido(despesas)
para Venda .......................................................
Redução ao
Valor
- Clientes e 12.127
outros
recebíveis
5.2 (145.906)
3.593
4.241
Provisões
3.730 (1.175) (261) (112
(reapresentado
(Nota
2.3))Recuperável
.......................................................
11.328.779
697.964
(4.544.585)
7.336.252
329.915 14.570 7.666.16712.274
Contas
a Pagar ........................................................
11.786
.....................................................
110.189
109.247
111.464
Resultado
antes
receitas
e despesas
ﬁnanceiras............................
Acréscimo
/ (decréscimo)
dodas
passivo
circulante
e não circulante
Total
do resultado
do exercício - outros créditos
Redução
aoabrangente
valor recuperável
7.3 (Nota(1.174)
(116)
Impostos,
taxas e contribuições
a recolher		
(4.363)
2.040 (648
Receitas
diferidas
17)
....................................
9.757
3.515
19
ante
.............................................
253.318
274.916
204.837
Fornecedores
...................................................................................................
(64.806)57
Prejuízo do exercício .................................................................
(737.212)
(737.212)
(737.212)
Receitas
ﬁnanceiras (Nota 28) ...................................................................
Juros
variação
monetária s/ arrendamento merc. financeiro
15.2circulante
97.234
96.728
Contingências
liquidadas
17.1 (b) (134.061)78.992
(149.783)
Total do passivo
....................................
386.508
320.797
363.320
Ajustes
deeavaliação
patrimonial
Pessoal eDespesas
Encargos Sociais
............................................................................
(8.847)
4.605
ﬁnanceiras
(Nota 28) .................................................................
(111
Passivo não
circulante
esRemensurações
mantidos
Provisãopara
- contingências
trabalhistas
e cíveis
17.1
(b) 30.930
213.508
341.410
Receitas
diferidas 16
(154) (2.049)(31.294)
de benefício pós emprego
...............................
30.930
30.930
Provisão trabalhista .........................................................................................
11.195
Total
do resultado- abrangente
do exercício..................................
- - de (b)
30.930
(737.212)
(706.282)
(706.282)
(702
Resultado antes do imposto de renda e contribuição
social.................
Operações
Arrendamento
Mercantil
.....................................................
1.175
Reversão
contingências
trabalhistas
e
cíveis
17.1
(125.058)
(135.953)
Programa
de
participação
nos
resultados
PPR		
3.705
2.804
Impostos, Taxas e Contribuições .....................................................................
5.028
(1.576)
Reserva de reavaliação
Financeiro (Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Despesa .........................................................................................
com Imposto de Renda e Contribuição Social
(Nota
29) ............
(34
Despesa
com previdência
privada		
74.517
84.521
Contas
29.354
9.237
Realização
da Reserva
...............................................................
(102.382)
102.382
- a pagar
Tributos parcelados
(48.638)
(4.349)
Tributos
parcelados (Nota-- 16) .................................
2.374
37.958
41.474
Prazo
..........................................
355.528
281.664
197.623
Efeitos
tributários
sobre
a realização da Reserva ......................
34.810
34.810
34.810
Prejuízo
do exercício..................................................................................
(737
Contingências
liquidadas
.................................................................................
(49.120)
Baixa
do
ativo
imobilizado
12.1
/ 12.2
/ 13.1
/ 13.2
14.006
61.045
Caixa
líquido
nas atividades
operacionais
(180.420)(63.397)(59.987)
Contas
a- Pagar
........................................................
16.043
913
de Recursos
Clientes
(Nota
9) .....................
7.543
6.180
para
aumento
de capital no período
........................... 7.955
898.871 16.111
898.871
Receitas diferidas ............................................................................................
3.943
(4.625)
Prejuízo
84.332
127.513
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
con
Convênio
.........................................
25.330 7.893.566
osSaldos
Judiciais/Recursais
(Nota
. .........................................
305.445
230.143
146.022
em 31ajustado
de dezembro
de 10)
2014
11.328.779
630.392 CPTM/ERMAP
(114.976)
(5.179.415)
6.664.780
1.228.786
Fluxo25.330
de caixa
nas atividades
de 25.330
investimentos
Bens cedidos - metrô (extensão leste) ............................................................
696.820
- cisão
11) ...........................................
15.852
15.852
15.852
ta (Acréscimo)
11)...........................................
24.047
25.902
/ decréscimo do23.021
ativo circulante
e não
circulante
As
notas explicativas
são parteCBTU
integrante
das (Nota
demonstrações
contábeis.
Compra
de
imobilizado
/
intangível
12.1
e
13.1
(546.616)
(1.988.988)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA
Outros passivos ...............................................................................................
(2.852)
18.640
Provisões para5.1
contingências
(Nota 18)(6.028)
.................
844.178
583.940
405.077
RMAP
...........................................
19.519
19.519
19.519
Clientes
e outros
recebíveis
(8.679)
DEMONSTRAÇÃO149
DO VALOR ADICIONADO
DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
ABRANGENTE
líquido
aplicado
nas atividades
investimentos
(546.616)
(1.988.988)
Provisões Para Beneﬁcios
a Empregados (Nota
19)Caixa
308.589
306.478
93.519
12) ..............................................
149
149
INDIRETO)
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
(=) de
Caixa
líquido (aplicado(MÉTODO
nas) gerado pelas
atividadesPARA
operacionais
.... (191.393)
552.402
Impostos
e encargosFINDOS
a recuperar/compensar
6- FIDC
1.273
7.743EM 31 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIOS
EM 31 DE DEZEMBRO
E 2013
PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
DE 2014
E 2013 de 30.016
Passivos futuros
(Nota 20) .........................
4.288
.....................................................
10.355.525
9.935.821DE 20149.031.799
2. Fluxo de caixa das
de investimentos
31atividades
DE DEZEMBRO
DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em
Fluxo de caixa
das
atividades
financiamentos
Adiantamentos
de
salários
e
congêneres		
232
(561)
(Valores
expressos em7.943.510
reais mil)
(Valores expressos em reais
mil)
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
o/Andamento (Nota13) .................
8.363.312
7.750.577
Compra
de
Imobilizado
/
Intangível
.................................................................
(711.285)
(1.136.150)
recebido a título
de adiantamento
futuro aumento de capital		 865.656 (1.748.543)
2014
2013
Bens Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE)
(Nota244
2.9.ii.) Valor
696.820
696.820
-paralíquido
ão Leste
(Nota 2.9 ii.) ..................
696.820
696.820
2014
2013 (=) Caixa
Adiantamentos
para despesas
da empresa		
85
aplicado nas atividades de investimentos ....................... (711.285) (1.136.150)
Integralização
de2.523.448
capital social
-1.483.035
AFAC		
2.709.858
Total do passivo8não circulante
2.715.389
Lilás
(Nota 2.9 iii.) ..................... 1.295.393
1.295.491
1.281.222 (Reapre(ReapreEstoques
(16.517) .............................
(66.553)
3. Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
sentado)
Patrimônio líquido
)....................................................
29.768
17.862
13.806
Integralização de capital social
- bens		
1.245.921
sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... 898.871
681.442
Depósitos
judiciais
e
recursais
9
(30.229)
(22.693)
Receitas......................................
...................................................................................................
Capital social (Nota 23) ............................................. Pagamentos
11.328.779
11.328.779
6.629.676
rculante
10.740.970
10.235.496 2.033.823
9.243.377 1.991.559
por arrendamento
mercantil
financeiro
15.2 (122.156)
(137.335)
Devolução
de Recursos ao GESP...................................................................
(209)
Despesas
de tarifária
exercícios
seguintes		
(2.289)
2.580
Receita
operacional
...................................................................
1.198.777
1.159.260
Reservas de Capital ..................................................
- (Nota 2.3)) 157
Caixa
líquido aplicado
nas atividades
de financiamentos
743.500 (4.288)
2.069.901
1. Fluxo
de caixa
das atividades
operacionais
Amortização
de Fundo
de Investimento
em Direitos
Creditórios.....................
(25.728)
Resultado
líquido do
exercício ................................................................
(737.212)
(490.419)
Reservas
de Reavaliação..........................................
630.392
697.964
750.323
Subvenção
Recebida
para Operação.....................................................
784.818
772.190
Convênios
operacionais
10
1.189
Pagamento
decaixa
Arrendamento
Mercantildo
Financeiro
........................................
(24.106)
Lucro
(Prejuízo) Líquido
Exercício
..............................................................
(73
Aumento
(redução)
de caixa e equivalente
de
16.464 (25.986) 20.926
Ajuste deOutros
Avaliação
................................
(114.976)
(145.906)
7.572
Outras
receitas
.......................................................................................
55.283
61.731
Componentes
do Resultado
Abrangente
Outros
créditos
7.1 Patrimonial
(2.366)
126
(=) Caixa líquido
gerado /pelas
atividades
de ﬁnanciamentos .................... 868.597
631.399 22
PrejuízosItens
acumulados
...............................................
(5.179.415)
(4.544.585)
(4.133.497)
Provisão para Perda de Créditos - Ativos Financeiros ...........................
(5.055)
(1.622)
Depreciação
amortização
..............................................................................
que não serão
reclassiﬁcados para o resultado
Caixa
e equivalente
de caixa no
início
do período
64.141
43.215
(Acréscimo) / decréscimo do ativo não circulante mantido
para venda
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa ................................... (34.082)
47.651
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Insumos adquiridos de terceiros .......................................................... (1.491.986)
(1.246.020)
Remensurações em obrigações
de benefício
(Nota
2.3) ...
30.930
Redução ao Valor Recuperável - Impostos .....................................................
Ativo não circulante mantido para venda
- Capital
72pós emprego
Caixa
e equivalente
de caixa(153.478)
no4.347.628
fim Caixa
do período
80.605 93. 106 64.141
Adiantamentos para Aumento de
..................
1.228.786
329.915
e equivalente de caixa no início do exercício ....................................
45.455
Custos dos Serviços Prestados ..............................................................
(904.782)
(768.964)
do resultado
abrangente
do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
Redução de
ao caixa
Valorno
Recuperável
- Contas
a Receber de Clientes
....................
Total doTotal
patrimônio
líquido
....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros ..................................
(587.204)
(477.056)
As
notas explicativas
são
parte integrante
das demonstrações
contábeis
Caixa e equivalente
ﬁm do exercício
........................................
59.024
93.106
Total ..........................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
.....................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214 745.539
Redução
ao
Valor
Recuperável
Outros
Ativos...............................................
Valor adicionado bruto...........................................................................
541.837
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Depreciação e amortização
...................................................................
(227.539)
(200.783)
Provisão
- Contingências
Trabalhistas
e Cíveisdiversa)
.............................................. 35
NOTAS
EXPLICATIVAS
DA ADMINISTRAÇÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES
(Em milhares de Reais,
exceto
quando indicado
de forma
As notas explicativas
são
parte integrante
das demonstraçõesCONTÁBEIS
contábeis. EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
DIRETORIA EXECUTIVA DA CPTM
Valor adicionado líquido produzido pela entidade..............................
314.298
544.756
Reversão
- Contingências
Trabalhistas ede
Cíveis
.............................................
(8
01.
Informações
gerais
A
Companhia
revisa
suas
estimativas
e
premissas
anualmente.
3.2.3
Redução
ao
valor
de
recuperação
ativos
financeiros
Valor
adicionado
recebido
em
transferência
.......................................
57.880
142.528
MANUELem
SEABRA
BANDEIRA
O DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (ValoresMÁRIO
expressos
reaisRODRIGUES
mil)
Provisãoavalia
- previdenciárias
...............................................................................
A COMPANHIA
PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS
- 142.528
CPTM Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas estãoDiretor
evi-Presidente
A Companhia
na data do
balanço se há alguma evidência objetiva 5
Receitas
ﬁnanceiras ...............................................................................
57.880
Ajuste de
Adiantamento
Total
Despesase
com
Privadaou
..................................................................
Valor
adicionado
a distribuir.........................................................
372.178
687.284
(“CPTM”
ou total
“Companhia”)
é uma sociedade
de capital
autoriem notas explicativas:
que determine
o Previdência
ativo financeiro
grupo de ativos financeiros não é 3
Capital anônima,
Reserva
Reserva
de denciados
avaliação
Prejuízos
para aumento
patrimônio
Pessoal
862.253
744.068e • Estimativa
MILTON
FRASSON
EVALDO
JOSÉ
DOS
REIS FERREIRA
Baixa Um
do Ativo
Imobilizado
...............................................................................
zado,....................................................................................................
constituída pela Lei Estadual nºsocial
7.861, dede28
de
maio de
1992,
para perda
com crédito
deSubtotal
liquidação duvidosa
(notas 5 e 7);
recuperável.
ativo
financeiro
ou
grupo
de ativos financeiros é conside- 5
capital
reavaliação
patrimonial
acumulados
de capital
líquido
Remuneração
direta
...............................................................................
653.308
602.851
Diretor
Administrativo
e
Financeiro
Diretor
de
Engenharia
Obras
3 ..................................................................
157Paulo, que
1.136.853
(4.331.662)
3.435.024 de estoques
4.347.628
Imposto
Renda e Contribuição
Socialese,
Diferidos
.........................................
com sede na cidade de São Paulo, 6.629.676
estado de São
tem por • Estimativa -para redução
ao valor recuperável
(nota 8); 7.782.652
rado como
não de
recuperável
se, e somente
houver
evidência objetiva de 3
Benefícios ...............................................................................................
166.744
103.413
s anteriores
(Nota
2.3)
...............................
(386.530)
7.572
198.165
(180.793)
(180.793)
(=) de
Lucro
(prejuízo) líquido
ajustado
.............................................................
(5
objeto
social preponderante a exploração dos serviços42.201
de transporte
de • Vidas úteis de ativos imobilizados
e
intangíveis
(notas
12
e
13);
ausência
recuperabilidade
como
resultado
FGTS
......................................................................................................
37.804
SILVESTRE EDUARDO
ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE de um ou mais eventos que
2013 (reapresentado)...............................
6.629.676
157
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
4.347.628
7.601.859
do
ativo circulante
e nãodo
circulante
passageiros,
trilhos.........................................................
ou guiados, nas entidades regionais
do Estado
• Provisões para contingências
17) e; e Projetos
Impostos,
e sobre
Contribuições
129.581
198.580
tenham(Acréscimo)
acontecido/ decréscimo
depois
dodereconhecimento
inicial
ativo (“um evento
Diretor (nota
de Planejamento
Diretor
Operação
e Manutenção
angente
doTaxas
exercício
Federais
..................................................................................................
197.559
Contas
a Receber
de evento
Clientes .........................................................................
de São
Paulo,
abrangendo as regiões metropolitanas,
aglomerações
ur• Provisões para
benefícios
a empregados
(nota 18).
o (representado)
..........................................
-128.800
(490.419)
(490.419)
(490.419)
de perda”
incorrido)
e este
de perda tenha impacto no fluxo de caixa
Estaduais
474
908
patrimonial
banas e................................................................................................
microrregiões, na forma do artigo 158 da Constituição
do Estado
3. Principais práticas contábeis
Impostos ado
Recuperar
.....................................................................................
futuro estimado
ativo financeiro
ou do grupo de ativos financeiros que
Municipais
...............................................................................................
307
113
benefício
pós
emprego
...............................
(153.478)
(153.478)
(153.478)
MARLÍ CÂNDIDO DUTRA
de São Paulo.
3.1. Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamentos
Empregados
possa ser
estimado. aEvidência
de........................................................................
perda por redução ao valor recuperáRemuneração
de Capitais de Terceiros ...............................................
235.055
angente
do exercício..................................
-117.556
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
CRC.CT.1SP-131206/O-7
Presente
em 23 municípios, com uma malha ferroviária 111.880
de 273 quilômetros
Recursos mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa vel podeAdiantamentos
a Fornecedores
.......................................................................
incluir: i) indicadores
de que
as partes tomadoras do empréstimo
.......................................................................................................
230.222
ãoJuros
de
extensão
e 7 linhas, a CPTM transportou 863,3
milhões
de passageiros
de curto prazo
investimentos ou outros
fins nesta Companhia.
..................................................................................................
4.833
Indenizações
a Reembolsar
........................................................
rvaAluguéis
...............................................................
- 5.676
(79.331)
- e não para
79.331
- passando
estão
porTrabalhistas
ume momento
de dificuldade
financeira
relevante; ii)
As Demonstrações Contábeis completas com as Notas Explicativas, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer
do Conselho
de Administração
Relatório dos Auditores
Independentes
Sobre as Demonstrações
Lucros
retidosa/ prejuízo
do uma
exercício
..................................................
(737.212)
(490.419) As aplicações
bre
a realização
da Reserva
......................
26.972
- financeiras são -reconhecidas
26.972
- valor justo26.972
em
2018,
partir
de
politica
tarifária de caráter
social
e do transporte
e mensuradas pelo
Estoques
probabilidade
de..........................................................................................................
que as mesmas irão entrar em falência ou outro tipo de
Valor adicionado distribuído .................................................................
372.178
687.284 Financeiras foram publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo - Empresarial. Está disponível no site da Companhia o Relatório da Administração.

erva
de capital
(157)
- financeiros auferidos
gratuito
por............................................
transferência interna e externa157
e de usuários
especiais (dee os recursos
nessas operações
são alocados
direta- reorganização
Depósitos
Judiciais e iii)
Recursais
......................................................................
financeira;
“default”
ou atraso de pagamento de juros ou (7
ento de capitalAs
nonotas
período
...........................
- contábeis.
681.442 www.cptm.sp.gov.br
681.442
explicativas
são parte integrante das demonstrações
idosos,
deficientes
entre outros).
mente no resultado
do exercício.
Outros
....................................................................................................
principal;
iv) eativos
quando
há indicadores de uma queda mensurável do fluxo
ossempregados,
ao GESP ...............................................
(209)
(209)
Neste
exercício, em 31 de
março, nova
linha foi inaugurada
- Linha 13- – 3.2. Ativos financeiros
cursos
Antecipados-majoritário
..................
4.698.946
4.698.946
(4.698.946)
(Acréscimo)
/ decréscimo
do mudanças
ativo não circulante
mantido para
de -caixa
futuro estimado,
como
em vencimento
ou venda
condição
zembro
2013operação assistida e horário restrito de funcionamento, sendo 3.2.1. Classificação
Jade,decom
Ativorelacionados
não Circulantecom
Mantido
para Venda .......................................................
econômica
“defaults”.
ta em
2.3))julho
.......................................................
11.328.779
697.964de A Companhia
(145.906) classifica
(4.544.585)
7.336.252 no momento
329.915do seu reco7.666.167
iniciada a operação em horário
comercial pleno
e cobrança
seus ativos financeiros
/ (decréscimo)
do passivo
e nãoestimativa
circulante de perO valorAcréscimo
contábil do
ativo é reduzido
por circulante
meio de uma
angente do exercício
tarifa. No mês de outubro, foram implementados
diferenciados
nhecimento -inicial, sob(737.212)
as categorias (a)
mensuradas ao valor
justo
pordos da e o valor
Fornecedores
...................................................................................................
o .................................................................
- os serviços
(737.212)
da perda
é reconhecido no resultado. Se, em um exercício 7
Secretaria(737.212)
Connect,
entre
as
estações
de
Brás
e
Aeroporto
com
a
mesma
tarifa
do
meio
do
resultado
e
(b)
empréstimos
e
recebíveis.
patrimonial
Transportes Metrpolitanos
Pessoaloe valor
Encargos
subsequente,
da Sociais
perda ............................................................................
estimada de valor recuperável aumentar
benefício
pós emprego ...............................
- da estação Luz- e (a) Ativos
30.930
- Justo Por
30.930
30.930
trem metropolitano
e o Expresso Aeroporto, com
saída
Financeiros a Valor
Meio do Resultado
Provisão
trabalhista
.........................................................................................
ou diminuir
devido
a um evento
ocorrido após o reconhecimento da perda
angente
do exercício..................................
30.930
(737.212)
(706.282)
com tarifa
especial.
Os ativos
financeiros ao
valor justo por
meio do resultado são
ativos (706.282)
fi- por redução
Impostos,
Contribuições .....................................................................
ao Taxas
valor erecuperável,
a perda anteriormente reconhecida é
ão
termos da Lei nº 16.646 de 11/01/2018, a- Fazenda- do Estado
de São nanceiros mantidos
para
negociação. Um ativo
financeiro é- classificado aumentada
rvaNos
...............................................................
(102.382)
102.382
Tributos
.........................................................................................
ou parcelados
reduzida ajustando-se
a estimativa. Em caso de eventual (4
Paulo,
neste
exercício,
findo
em
31
de
dezembro
de
2018,
na
condição
de
nesta
categoria
se
foi
adquirido,
principalmente,
para
fins
de
venda
no
curbre a realização da Reserva ......................
34.810
34.810
34.810
Contingências
liquidadas
.................................................................................
recuperação
futura de
um valor
baixado, essa recuperação é reconhecida (6
ento
de capitalmajoritário,
no período ...........................
898.871
898.871
acionista
repassou recursos financeiros
à CPTM
da ordem -de to prazo. Os- derivativos também
são categorizados
como
mantidos para
Receitas diferidas
............................................................................................
na demonstração
do resultado.
zembro
de 2014 .........................................
11.328.779
630.392
(114.976)a menos(5.179.415)
1.228.786
R$ 1.824.544
(R$ 2.102.875 em 2017),
sendo R$ 865.656
(R$ 961.316
em negociação,
que tenham sido6.664.780
designados como
instrumentos 7.893.566
de
Bens cedidos
- metrô (extensão leste) ............................................................
3.3. Passivos
financeiros
As notas explicativas
são parte
integrante dashedge.
demonstrações contábeis.
2017) referentes a aportes para investimentos
e R$ 958.888
(R$ 1.141.559
Outros passivos ...............................................................................................
3.3.1. Classificação
em 2017) relativos aDO
aportes
para
subvenção.
Em geral, DEMONSTRAÇÃO
os ativos dessa categoria
são classificados
como aplicações fiDEMONSTRAÇÃO
VALOR
ADICIONADO
DO RESULTADO
ABRANGENTE
(=) Caixaclassifica
líquido (aplicado
nas) gerado
pelas atividades
operacionais
A Companhia
seus passivos
financeiros
no momento
do seu....
re-(19
EstasFINDOS
Demonstrações
foram
autorizadas
nanceiras
de curto prazo,FINDOS
no ativoEM
circulante.
Aqueles comDE
vencimento
oriCÍCIOS
EM 31 DEContábeis
DEZEMBRO
DE 2014
E 2013 pela Diretoria da PARA
OS EXERCÍCIOS
31 DE DEZEMBRO
2014 E 2013
2. Fluxo inicial
de caixa
atividades
investimentos
conhecimento
nadas
categoria
de de
“outros
passivos financeiros”.
Companhia
emexpressos
14 de março
dereais
2019.mil)
ginal acima de um ano
podemexpressos
ser classificados
(Valores
em
(Valores
em reaiscomo
mil) aplicações financei- Nessa categoria,
classificados
Garantias Contratuais (7
Compra de estão
Imobilizado
/ IntangívelFornecedores,
.................................................................
2. Apresentação das demonstrações contábeis
ras de curto prazo baseado na intenção e habilidade da administração
em 2013
2014
2013
2014
e Contas
Pagar.
(=) a
Caixa
líquido aplicado nas atividades de investimentos ....................... (71
2.1. Base de preparação
resgatá-los em período menor que um ano bem como, considerando-se (Reaprea
(Reapre3.3.2. Reconhecimento
inicial
e mensuração
3. Fluxo de caixa das
atividades
de ﬁnanciamentos
As demonstrações contábeis da CPTM foram preparadas
e estão sen- natureza de alta liquidez e pelo fato de representarem um caixa disponível
sentado)
sentado
Os passivos
financeiros
são
inicialmente para
reconhecidos
a valor
justo e 89
Valor Recebido
a Título
de Adiantamento
Futuro Aumento
de Capital....
do apresentadas conforme as práticas contábeis
adotadas
no Brasil, em para operações correntes.
................................................................................
2.033.823
1.991.559
acrescidos
do custo
da transação
diretamente
relacionado, quando aplide Recursos
ao GESP
...................................................................
(Nota
2.3)) Devolução
tarifária
...................................................................
1.198.777
1.159.260
conformidade
com as disposições da legislação
societária
brasileira, os Nessa categoria, estão classificadas Caixa e equivalentes de Caixa.
cável. Amortização de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.....................
Resultado
do exercício
................................................................
(737.212)
(490.419)
a para
Operação.....................................................
784.818
772.190divulgaPronunciamentos,
as Orientações e as Interpretações
Técnicas
(b) líquido
Empréstimos
e recebíveis
inicial, esses
passivos
financeiros
são remensura- (2
Pagamento de Arrendamento
Mercantil
Financeiro
........................................
................................................................................
55.283
61.731
Outros Os
Componentes
do Resultado
Abrangente
das pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), aprovados
pelo
empréstimos
e recebíveis
são ativos financeiros não derivativos, com Após o reconhecimento
utilizando
o método
dos
juros efetivos.
As des- 86
(=)custo
Caixa amortizado
líquido gerado
pelas atividades
de ﬁ
nanciamentos
....................
deConselho
Créditos - Ativos
Financeiros
...........................
(5.055)
(1.622)
Federal
de Contabilidade
(CFC).
pagamentos
fixos oucados
determináveis,
que não são cotados em um mercado dos pelo
Itens que
não serão reclassiﬁ
para o resultado
pesas Aumento
com juros
e encargos
sãoe reconhecidos
no resultado,
no período (3
(redução)
de caixa
equivalente de caixa
...................................
de2.2.
terceiros
..........................................................
(1.246.020)
Demonstração
do valor adicionado (1.491.986)
ativo. Sãoem
apresentados
ativo
exceto
com prazo
Remensurações
obrigações de como
benefício
póscirculante,
emprego (Nota
2.3) ...aqueles
30.930
(153.478)
em queCaixa
ocorrerem.
e equivalente de caixa no início do exercício .................................... 9
Prestados
..............................................................
(904.782)
(768.964)
A apresentação
da Demonstração do Valor Adicionado
(DVA)
é requerida
vencimento
superior
a 12 meses
após a data de emissão
do balanço
Total dode
resultado
abrangente
do exercício
...........................................
(706.282)
(643.897}
3.4. Clientes
outros recebíveis
erviços
terceiros e societária
outros ..................................
(477.056)
Caixa e eequivalente
de caixa no ﬁm do exercício ........................................
5
pela de
legislação
brasileira e pelas(587.204)
práticas contábeis
adotadas (estes são classificados como ativos não circulantes).
líquido realizável
não incluem
juros, ajusta-con
utono
...........................................................................
notas explicativas
são parte integrante
das demonstrações
contábeis.
As valor
notas explicativas
são parteeintegrante
das demonstrações
Brasil aplicáveis à companhias abertas. As541.837
normas IFRS 745.539
não requerem NessaAscategoria,
estão classificados
Clientes
e outros recebíveis
e Outros São registrados pelo
tização
...................................................................
(227.539)
(200.783) está créditos.
do pela constituição de estimativa de perdas com créditos de liquidação
a apresentação
dessa demonstração, portanto,
essa demonstração
DIRETORIAduvidosa,
EXECUTIVA
CPTM
uido
produzido pela
entidade
..............................
314.298
cujaDA
base
é o histórico de inadimplência e análise individual de
apresentada
como
informação
suplementar, sem
prejuízo do544.756
conjunto das 3.2.2. Reconhecimento inicial e mensuração
cebido em transferência .......................................
57.880
142.528
MÁRIO MANUEL SEABRA
RODRIGUES
BANDEIRA
em montante
considerado suficiente pela Administração para
demonstrações contábeis.
As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente
reconhe- cada crédito,
...............................................................................
57.880
142.528
Presidente
a cobertura
de perdas na realização deste grupo contábil.
2.3. Base de mensuração
cidas na data de negociação, data na qual a Companhia se compromete aDiretor
al a distribuir.........................................................
372.178
687.284
3.5. Estoques
As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico comprar ou vender o ativo.
................................................................................
862.253
744.068
MILTON FRASSON
JOSÉ
FERREIRA
destinados
aoDOS
usoREIS
e consumo
na prestacomo base de valor, com exceção dos instrumentos financeiros mensura- Os ativos financeiros são baixados
quando os direitos de receber fluxos Os estoques da Companhia são EVALDO
...............................................................................
653.308
602.851
Diretor Administrativo e Financeiro
de Engenharia
e Obras
ção de serviço de transporte e estãoDiretor
avaliados
pelo custo
médio ponderados
pelo
valor
justo
por
meio
do
resultado.
de
caixa
dos
investimentos
tenham
vencido
ou
tenham
sido
transferidos;
................................................................................
166.744
103.413
2.4. Moeda funcional
neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativa- do de aquisição, sendo constituída, quando aplicável, estimativa para re................................................................................
42.201
37.804
SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
JOSÉ
LUIZ LAVORENTE
dução ao valor recuperável em montante
considerado
pela Administração
As demonstrações
contábeis estão apresentadas
(R$), moeda mente, todos os riscos e os benefícios da propriedade.
ontribuições
.........................................................
129.581em Reais198.580
Diretor de Planejamento e Projetos
Diretor
de Operação e Manutenção
como
suficiente
para
cobrir
eventuais
perdas.
funcional
da
Companhia.
(a)
Ativos
financeiros
ao
valor
justo
por
meio
do
resultado
................................................................................
128.800
197.559
2.5. Uso de estimativas
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconheci- 3.6. Depósitos judiciais e recursais
................................................................................
474
908
As estimativas contábeis envolvidas na preparação
dos e mensurados pelo valor justo, e os custos da transação são debitados Tratam-se de depósitos de natureza transitória, revertidos ou não à CPTM
................................................................................
307 das demonstrações
113
MARLÍ CÂNDIDO DUTRA
por decisão judicial, quando do encerramento da respectiva ação. São
contábeis
foram...............................................
baseadas em fatores objetivos
e subjetivos e
com base no ao resultado.
pitais
de Terceiros
117.556
235.055
CRC.CT.1SP-131206/O-7
apropriados em conta de Ativo, permanecendo desta forma registrados
julgamento
da
administração
para
determinação
do
valor
adequado
a
ser
Os
ganhos
ou
as
perdas
decorrentes
de
variações
no
valor
justo
são
reco................................................................................
111.880
230.222
até que haja a destinação do valor depositado, ou seja, disponibilizaregistrado e divulgado por essa Companhia. 5.676
nhecidos no resultado, no período em que ocorrerem.
................................................................................
4.833
As Demonstrações
Contábeisecompletas
com as Notas Explicativas, Parecer do Conselho Fiscal,do
Parecer
do Conselho-de
Administração
Relatório dos
Independentes
Sobre
ao reclamante
baixado
como edespesa
ou Auditores
por reversão
financeira
à
A liquidação
transações envolvendo essas
estimativas(490.419)
poderá resul(b) Empréstimos
recebíveis
uízo
do exercíciodas
..................................................
(737.212)
Financeiras
foram publicadas
no Diário Oﬁsão
cial do
Estado de Sãopelo
Paulo
- Empresarial.
Está utidisponível
no site daSão
Companhia
o Relatório
da Administração.
Companhia.
reconhecidos
quando
do desembolso pelo valor efetivatar em.................................................................
valores divergentes dos registrados nas
demonstrações
contábeis
Os empréstimos
e recebíveis
reconhecidos
custo
amortizado,
stribuído
372.178
687.284

ao tratamento
probabilístico
inerente aocontábeis.
processo de estimativa.
as devido
explicativas
são parte integrante
das demonstrações

lizando-se o método da taxa efetiva de juros.

www.cptm.sp.gov.br
mente depositado.
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CNPJ: 71.832.679-0001-23

DEMONSTRAÇÃO
DOeletrônicos
RESULTADOdas
PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 1 DE JANEIRO DE 2013 - (Valores
expressos
em reais
mil)
O saldo
em poder
do público
relativo aos créditos
em cartões
vendas
antecipadas,
conforme
3.7. Imobilizado
EM- 31
DE DEZEMBRO
emdos
reais
mil) R$
Passivo
31/12/2014 em sítio
31/12/2013
01/01/2013
Ativo
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
da São Paulo
Transportes
SPTrans,
gestoraDE
do2014
SBEE-2013
BU, -é(Valores
de R$ expressos
1.591.103,
quais
O Imobilizado é reconhecido pelo custo
histórico de
sua aquisição
e/ou construção,
acrescido de valores das divulgado
2014
2013
(Reapre(Reapre(Reapre(Reapremelhorias e/ou reformas, e apresentado pelo montantesentado
líquido dos efeitos
de
depreciação,
calculada
pelo
método
237.641
serão
potenciais
usuários
na
CPTM.
sentado
sentado
(Reapresentado
(Notado
2.3))
(Nota
2.3)) aos créditos em cartões eletrônicos das vendas antecipadas, segundo
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
linear às taxas mencionadas na nota 12.
O saldo em poder
público
relativo
o
sentado
Passivo circulante
Ativo circulante
2.3))
Os valores
residuais,
dos ativos e
os métodos93.106
de depreciação
os considerados
como adequados Consórcio
– CMT, gestor do SBE - BOM, é de R$ 756.561, sem projeção de(Nota
poten...........................................................
205.639 Metropolitano
126.647 de Transportes
191.454
Caixa
e Equivalentes
de Caixavida
(Nota útil
3) .....................
59.024
45.455 sãoFornecedores
Receita líquida (Nota 24) ............................................................................ 2.007.551
1.969.045
nas condições
registro contábil, 12.002
sendo a depreciação
acumulada
no
período
no resultado ciais usuários na CPTM.
Operações
de reconhecida
Arrendamento Mercantil
Contas
a Receber deatuais
Clientesde
.....................................
9.584
1.801
Financeiro (Nota 15) ..............................................
55.897
53.714
51.758
Impostos
a Recuperar (Nota 4) ...................................
22.322
21.540
7.924
Custo dos serviços prestados (Nota 25) .................................................. (1.884.268) (1.699.251)
do exercício.
Pessoal e Encargos Sociais .................................... 3.16.14.087
22.934
18.329
Adiantamentos a Empregados ....................................
14.065
11.094
9.681
Subvenções
Governamentais
Lucro bruto .................................................................................................
123.283
269.794
O Imobilizado
está acrescido
reavaliação
constituída16.594
no exercício13.091
de 2002,
conforme
Laudos
de Reavaliação A subvenção
Provisão
trabalhista
.................................................
65.506
67.555
56.360
Adiantamentos
a Fornecedores
(Nota 5) de
....................
16.022
governamental
tem
comoDespesas
finalidade
oferecer(Nota
suporte
financeiro imediato à Companhia,
meio
administrativas
26) ...........................................................
(659.444) por(557.113)
Impostos,
Taxas e Contribuiçõesque
.............................
19.088
14.060
15.636
Indenizações
Trabalhistas
a Reembolsar
(Nota
6) .....empresa
8.441 Aerocarta
1.624
8.179
emitidos em
31 de maio
de 2002
pela
S.A. - Engenharia
de
Aerolevantamentos,
contemOutras receitas
(despesas)
líquidas
27) ...........................................
(88.434)
de recursos
financeiros
realizados
pela
Fazenda
do(Nota
Estado
de São Paulo para (112.241)
complemento
de
Tributos parcelados (Nota 16) ................................. de repasses
4.748
17.802
17.490
Outros créditos ............................................................
11.253
12.127
7.242
plou os(Nota
bens7) patrimoniais
adquiridos até 31
de dezembro
de 2000. 111.464
Contas a Pagar ........................................................ cobertura
11.786 das necessidades
14.570
12.274
Estoques
.......................................................
110.189
109.247
Resultado antes das receitas e despesas ﬁnanceiras............................
(648.402)
(375.753)
operacionais.
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.757
3.515
19
Total do ativo circulante ............................................. 253.318
274.916
204.837
Receitas
ﬁ
nanceiras
(Nota
28)
...................................................................
57.880
142.528
Reserva
de Reavaliação
Base Para386.508
o exercício 320.797
2018, os repasses
Total do
passivo circulante
....................................
363.320 financeiros foram sustentados pela Lei nº 16.646 de 11/01/2018, sem custos
Despesas ﬁnanceiras (Nota 28) .................................................................
(111.880)
(230.222)
Passivo não circulante
Ativos
não circulantes mantidos para
Ativos
Maio/2002 futuros correspondentes, e são reconhecidos
no resultado conforme efetivo recebimento.
(702.402)
(463.447)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social.................
Operações de Arrendamento Mercantil
a venda (Nota 8) .........................................................
1.175
Terrenos
e Leito da Linha
579.619
Financeiro (Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Ativo
não circulante
com Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 29) ............
(34.810)
(26.972)
3.17. 2.374
Normas e interpretações
novasDespesa
e revisadas
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
37.958
41.474
Realizável
a Longo Prazo
..........................................
281.664
197.623
Via Permanente,
Edifícios
e Instalações. 355.528
1.027.764
PrejuízoPronunciamentos
do exercício..................................................................................
(737.212) por(490.419)
alterações em913diversos
e Interpretações Técnicos aprovadas
meio
Contas a Pagar ........................................................ Em 2018,
16.043 houve 16.111
Contas a Receber de Clientes (Nota 9) .....................
7.543
7.955
6.180
Equipamentos
Transportes Ferroviários
4.087
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
contábeis.
Convênio CPTM/ERMAP.........................................
25.330
25.330
25.330
Cauções
e Depósitosde
Judiciais/Recursais
(Nota 10) . 305.445
230.143
146.022
de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 13/2018 em 5 de outubro de 2018, onde foram revisados os
CBTU - cisão (Nota 11) ...........................................
15.852
15.852
15.852
Outros
(NotaElétricos
11)...........................................
23.021
24.047
25.902
Trenscréditos
Unidade
857.227 Pronunciamentos
Técnicos CPC
02 (R2), CPC 03 (R2), DEMONSTRAÇÃO
CPC 04 (R1), CPC
11,FLUXOS
CPC 15DE
(R1),
CPC 16 (R1), CPC
DOS
CAIXA
Provisões para contingências (Nota 18) .................
844.178
583.940
405.077
Convênio CPTM/ERMAP ...........................................
19.519
19.519
19.519
Outros Equipamentos
de Transporte
Provisões Para Beneﬁcios a Empregados5.999
(Nota 19)18 (R2),
308.589CPC 19306.478
Investimento
(Nota 12) ..............................................
149
149
149
(MÉTODO
INDIRETO)
FINDOS
EM 33 (R1),
(R2), CPC 2093.519
(R1), CPC 25, CPC
26 (R1),
CPC 27,PARA
CPCOS
28,EXERCÍCIOS
CPC 29, CPC
32, CPC
Passivos futuros - FIDC (Nota 20) .........................
4.288
30.016
Imobilizado
.................................................................
10.355.525
9.935.821
9.031.799
Equipamentos,
Máquinas e Ferramentas
8.636 CPC 37 (R1),
31
DE
DEZEMBRO
DE
2014
E
2013
(Valores
expressos
em reais
mil)
CPC11.929
39, CPC 4020.050
(R1), CPC 47, CPC 48, ICPC 01 (R1), e ICPC 12; seus reflexos foram
observados
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
Imobilizado em Uso/Andamento (Nota13) ................. 8.363.312
7.943.510
7.750.577
2014
2013
Mobiliário
em
Geral
565
Bens Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE) (Nota 2.9.ii.) e aplicados
696.820 no que
696.820
Imobilizado Extensão Leste (Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820
coube à companhia.
(ReapreTotal do passivo não circulante .............................
2.715.389
2.523.448
1.483.035
Imobilizado
Linha 5Imobilizados
Lilás (Nota 2.9 iii.) ..................... 1.295.393
1.295.491
1.281.222
1.049 Também
Outros Ativos
em
2018
houve
aprovação
do
CPC
49
–
Contabilização
e
relatório
contábil
de
planos
de
benefícios
de
Patrimônio líquido
Intangível (Nota 14)....................................................
29.768
17.862
13.806
sentado
2.484.946 aposentadoria,
Capital social (Nota 23) .............................................
11.328.779
11.328.779
6.629.676
Total do ativo não circulante ......................................10.740.970
10.235.496
9.243.377
com aprovação
em 06 de abril de 2018, ainda sem data definida para início da vigência. (Nota2.3))
Reservas
de
Capital
..................................................
157
3.8. Intangível
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais
Reservas de Reavaliação.......................................... 4. Caixa
630.392e equivalentes
697.964
750.323
de caixa
O ativo intangível representa ativos identificáveis, sem substância física, resultantes
de direito
contratual,
com
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício.............................................................. (737.212)
(490.419)
Ajuste de Avaliação
Patrimonial
................................
(114.976)
(145.906)
7.572
Prejuízos acumulados ............................................... (5.179.415)
(4.544.585)
(4.133.497)
capacidade de geração de benefícios econômicos futuros.
2018 227.539
2017
Depreciação / amortização ..............................................................................
222.970
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Redução ao Valor Recuperável - Impostos .....................................................
475
O intangível é registrado pelo valor de custo, deduzidos das amortizações acumuladas
e, quando aplicável, das
12.452
9.543 Adiantamentos para Aumento de Capital .................. Bancos
1.228.786
329.915
4.347.628
Redução
ao
Valor
Recuperável
Contas
a
Receber
de
Clientes
....................
1.120
490
perdas por impairment.
Total do patrimônio líquido .................................... Aplicações
7.893.566 financeiras
7.666.167
7.601.859
62.613
49.300
..........................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
Total
..............................................................................
10.995.463 são10.510.412
Redução ao Valor Recuperável - Outros Ativos...............................................
1.132
Despesas
subsequentes com ativos intangíveis
capitalizadas9.448.214
somente Total
quando
resultarem em aumento dos Valores
5.540 6.600
5.298
em trânsito
Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 352.700
327.612
Asénotas
explicativas
parte integrante
das demonstrações
contábeis. a vida
benefícios econômicos futuros. A amortização
reconhecida
nosão
resultado
pelo método
linear considerando
80.605
64.141
Reversão - Contingências Trabalhistas e Cíveis ............................................. (80.239)
(100.203)
útil de 5 anos, a DAS
partirMUTAÇÕES
da data daDO
sua
disponibilidade
paraPARA
uso.OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014Valores
DEMONSTRAÇÃO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
Provisão
previdenciárias
...............................................................................
51.174
572
em trânsito referem-se a valores arrecadados nas estações da CPTM, cujo transporte e conferência do
Ajuste de
Adiantamento
Total
Despesa com Previdência Privada ..................................................................
33.041
59.481
3.9. Redução ao valor recuperável de ativos não
financeiros
numerário para
são aumento
de responsabilidade
Capital
Reserva
Reserva de
avaliaçãoCNPJ:
Prejuízos
patrimônio de empresa transportadora de valores contratada pela CPTM, para posterior
71.832.679-0001-23
Baixa do
Ativoprocesso
Imobilizado ...............................................................................
5.101
social
de capital
reavaliação sujeitos
patrimonial
acumulados
de capital
A Companhia revisa anualmente o valor contábil de
seus ativos
não financeiros,
à depreciação
e amor- Subtotal
depósito na conta
corrente dalíquido
CPTM, sendo
este
concluído em D+ 2, contado a partir da52.136
data da coleta
1º de janeiro de 2013 ..................................................................
6.629.676
157
1.136.853
3.435.024
4.347.628
7.782.652
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos .........................................
26.972
tização,
para se assegurar
não estejam
contabilmente
por
seus(4.331.662)
valores
de- (Valores
DO RESULTADO PARA34.810
OS EXERCÍCIO
de
valores
efetuadaem
estações.
NÇO
PATRIMONIAL
EM 31
DEque
DEZEMBRO
DE registrados
2014 E 31
DEvalor
2013que
E 1 exceda
DE
DE 2013
expressos
reais
mil)
Ajustes
de exercícios anteriores
(Nota
2.3)
...............................
- DE DEZEMBRO
(386.530)
7.572JANEIRO198.165
(180.793)
-nas
(180.793) (=) Lucro (prejuízo)DEMONSTRAÇÃO
líquido ajustado ............................................................. (57.856)
53.708
recuperação,
disposições
no
pronunciamento
técnico
CPC 01 (R1)
do Valor 3.254.231
Em
01 de janeiro deconforme
2013 (reapresentado)...............................
6.629.676
157
750.323
7.572- Redução
(4.133.497)
7.601.859
EM 31
DE DEZEMBRO
2014 créditos
E 2013 -arrecadados
(Valores expressos
As31/12/2014
aplicações4.347.628
financeiras
do saldo
das receitas
(recursos
próprios) eDE
demais
diaria- e
Passivo
31/12/2013derivam
01/01/2013
31/12/2014 previstas
31/12/2013
01/01/2013
(Acréscimo) / decréscimo do ativo circulante e não circulante
Total
do resultado abrangente
do exercício
Recuperável
de Ativos.
(Reapre(Reapremente
pela CPTM após
os pagamentos
realizados,
para a conta única do Sistema SIAFEM
(ReapreContas
a Recebertransferido
de Clientes .........................................................................
(3.126)- Sistema
(10.047)
Prejuízo do exercício (representado)..........................................
- (Reapre(490.419)
(490.419)
(490.419)
sentado
sentado
Nestedeestudo,
CPTM é considerada, parasentado
fins de testessentado
de impairment, como uma única Unidade Geradora de Administração Financeira
Ajustes
avaliação a
patrimonial
de Estados
e Municípios,
aplicado no FIF - Fundo de Investimento
Financeiro,
Impostos
a Recuperar .....................................................................................
(1.257)
(13.616)
(Nota
2.3)) (153.478)
(Nota 2.3))
(Nota que
2.3)) compõem
Remensurações
de benefício
pós em
emprego
...............................
- (Nota -2.3))
(153.478)
(153.478)
de Caixa – UGC,
tendo
vista
que os ativos
a estrutura ferroviária
não
são capazes de gerar
Adiantamentos
a Empregados
........................................................................
(2.971) de 2014.
(1.412)
administrado
pela
Secretaria
da
Fazenda,
conforme
determinado
pelo Decreto 60.244 de 14 de março
Total do resultado abrangente do exercício..................................
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
Passivo circulante
Adiantamentos
a
Fornecedores
.......................................................................
572
(3.503)
receitas
de
forma
individualizada
e,
consequentemente,
gerar
entradas
de
caixa
amplamente
independentes
sem
também possui
uma conta191.454
garantia mantida na Caixa Econômica Federal vinculada ao contrato da PPP
de(Nota
reavaliação
Fornecedores........................................................... A CPTM
205.639
126.647
s Reserva
de Caixa
3) .....................
59.024
93.106
45.455
Indenizações
Trabalhistas
a
Reembolsar
........................................................
(6.817)
6.555
Realização
da
Reserva
...............................................................
(79.331)
79.331
que
o
resto
da
estrutura
ferroviária
também
esteja
em
condições
operacionais.
líquida
(Nota
2.007
Operações de Arrendamento Mercantil
e Clientes .....................................
12.002
9.584
1.801
(nota
15), sendo o seu
saldo aplicado
em umReceita
fundo de
renda
fixa24)
de............................................................................
longo prazo (CAIXA FIC ESPECIAL RF LP).
Efeitos tributários sobre a realização da Reserva ......................
26.972
26.972
26.972
Estoques
..........................................................................................................
(942)
2.217
Financeiro
55.897
ar Capitalização
(Nota
...................................
22.322
21.540 157
7.924
Custo
dos serviços
prestados
(Nota
25)
..................................................
(1.884
Os créditos
de reversões
também
na
Caixa
Econômica
Federal
são
depositados
em
uma
aplicação
de reserva de capital ............................................
(157)
- (Nota 15) ..............................................
- 53.714 judiciais -51.758
3.10. 4)
Fornecedores
Depósitos Judiciais e Recursais ...................................................................... (75.302)
(84.122)
Pessoal e
14.087
22.934
18.329
mpregados
14.065
9.681
Recursos ....................................
para aumento de capital no período
...........................11.094
- Encargos Sociais
- ....................................
681.442
681.442
Lucro bruto .................................................................................................
(CAIXA(209)
FIC
SIGMA REF
DI)Outros
por um
de três meses, quando então os valores(4.699)
de principal
e123
Nas contas
a5)pagar
aos...............................................
fornecedores
estão 16.594
considerados
compromissos
com-trabalhista
terceiros.................................................
em- decorrência de- ser- financeira
ativosperíodo
....................................................................................................
(4.162)
Provisão
65.506
67.555
rnecedores
(Nota
....................
16.022
13.091
Devolução
de recursos
ao GESP
(209)56.360
Despesas
administrativas
26) ...........................................................
(659
rendimentos
são resgatados
para
conta
única.
Capitalização
de Recursos
Antecipados-majoritário
4.698.946
-pela aquisição
- de 4.698.946
-15.636
viços
e materiais
adquiridos
para
uso..................
operacional
bem como
ativos
técnicos,
cujo prazo
(Acréscimo)
/nossa
decréscimo
do ativo
não(Nota
circulante
mantido para venda
Impostos,- de
Taxas
e Contribuições
.............................
19.088 (4.698.946)
14.060 e transferidos
histas
a Reembolsar
(Nota
6) .....
8.441
1.624
8.179
Saldos
em 31 de corresponde
dezembro de 2013
receitas
líquidas (Nota
27)uma
...........................................
Tributos
parcelados
(Nota
16) .................................
4.748também no
17.802
17.490
.....................................................
12.127 ao exercício
7.242social
É mantida
banco Bradesco
aplicação
financeira
(CDBs/LETRAS)
como
reserva (1.175)
para os paga-(112
Ativo
nãoOutras
Circulante
Mantido(despesas)
para
Venda .......................................................
vencimento
a 12 11.253
meses subsequentes
encerrado.
São
reconhecidas
pelo valor 7.336.252
(reapresentado
(Nota
2.3))
.......................................................
11.328.779
697.964
(145.906)
(4.544.585)
329.915
7.666.167
a Pagarda
........................................................
11.786
14.570
12.274
.....................................................
110.189
109.247
111.464
Resultado
antes
receitas
e despesas
ﬁnanceiras............................
Acréscimo
/ (decréscimo)
dodas
passivo
circulante
e não
circulante
mentos
das liquidações
financeiras da
Câmara
de
Comercialização
de
Energia
Elétrica
– CCEE, responsável pela(648
justo
e, subsequentemente,
mensuradas
pelo
custo amortizado
a partirContas
do método
taxa efetiva de juros.
Total
do resultado
abrangente do exercício
Receitas
diferidas
(Nota
17)
....................................
9.757
3.515
19
ante
.............................................
253.318
274.916
204.837
...................................................................................................
78.992
(64.806)57
Prejuízo do exercício .................................................................
(737.212)
(737.212)
-energia elétrica
(737.212)no Fornecedores
ﬁnanceiras (Nota 28) ...................................................................
de 320.797
Brasil. Receitas
Total do passivo circulante .................................... comercialização
386.508
363.320
3.11. Arrendamento
Mercantil Financeiro
Ajustes
de avaliação patrimonial
Pessoal eDespesas
Encargos Sociais
............................................................................
(8.847)
4.605
ﬁnanceiras
(Nota 28) .................................................................
(111
Clientes e outros- recebíveis
Passivo
não
circulante
esRemensurações
mantidos para
de benefício
pós emprego
...............................
30.930
- de 5. 30.930
30.930
Arrendamento
mercantil
financeiro
caracterizado mediante
termos
do
contrato
firmado
pela CPTM em 19
Provisão trabalhista .........................................................................................
(2.049)
11.195
Total do resultado abrangente do exercício..................................
- - de Arrendamento
30.930
(737.212)
(706.282)
(706.282)
Resultado
antes
do
imposto
de renda eecontribuição
social.................
Operações
Mercantil
.....................................................
1.175
Decorrem
da
permissão
de
passagem
em
vias
férreas,
do
uso
de
instalações
espaços
para
exploração
co-(702
marçodede
2010 com a CTRENS - Companhia de Manutenção, na categoria
de
Parceria
Pública
Privada
PPP
Impostos, Taxas e Contribuições .....................................................................
5.028
(1.576)
Reserva
reavaliação
Financeiro (Nota 15) .............................................. mercial
796.573
824.742
850.804 e outros
Despesa
com Imposto
de Renda
e Contribuição
(Nota
29) ............
(34
eventos
dos quais
derivem
créditosSocial
à Companhia,
conforme
Realização
da Reserva
...............................................................
(102.382)
- considerado
102.382o for- da prestação
- de serviços diversos
Tributos parcelados
.........................................................................................
(48.638)
(4.349)
Administrativa,
nos
termos do355.528
CPC 06 (R1) 281.664
- Operações- de197.623
Arrendamento
Mercantil,
no(Nota
qual
Tributos
parcelados
16) .................................
2.374
37.958
41.474
Prazo
..........................................
Efeitos tributários sobre a realização da Reserva ......................
34.810
34.810
34.810
Prejuízo
do exercício..................................................................................
(737
convênios
e termos -de
permissão
firmados
entre
as
partes.
Contingências
liquidadas
................................................................................. (63.397)
(49.120)
necimento
de9)36
trens
deno8período
carros,
totalizando7.955
288 carros,
para
dos ........................................................
trens em- operação na Linha
Contas a- Pagar
16.043
913
de Recursos
Clientes para
(Nota
.....................
7.543
6.180
aumento
de capital
...........................
- a substituição
898.871 16.111
898.871
Receitas diferidas ............................................................................................
3.943
O procedimento,
em 25.330
se constatando
a inadimplência
e a ausência
da possibilidade
deintegrante
liquidação
créditos(4.625)
emcon
As notas explicativas
são parte
dasdos
demonstrações
Convênio
.........................................
25.330 1.228.786
osSaldos
(Nota
. .........................................
305.445
em 31 de dezembro
de 10)
2014
11.328.779
630.392 CPTM/ERMAP
(114.976)
(5.179.415)
7.893.56625.330
8Judiciais/Recursais
– Diamante,
com
transferência
dos trens 230.143
à CPTM
e sem146.022
previsão
contratual
de pagamento
de valor
residual 6.664.780
- metrô (extensão
leste) circulante
............................................................
696.820
- cisão
11) ...........................................
15.852
15.852
ta ao
11)...........................................
23.021
24.047
25.902
aberto,
é a transferência
dos títulos15.852
do Bens
ativocedidos
circulante
para o não
e a constituição de estimativa
para
As notas explicativas
são parteCBTU
integrante
das (Nota
demonstrações
contábeis.
final do contrato.
DEMONSTRAÇÃO
FLUXOS
DE
CAIXA
Outros
passivos ...............................................................................................
(2.852)
18.640
Provisões para contingências (Nota 18) ................. perda
844.178
583.940
405.077
RMAP ...........................................
19.519
19.519
19.519
dos
créditos de
liquidação duvidosa,
avaliados
na periodicidade
anual ou quandoDOS
da ocorrência
de eventos
DO VALOR ADICIONADO
DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
ABRANGENTE
Provisões Para Beneﬁcios
a Empregados (Nota
19)
308.589
306.478
93.519
12)
..............................................
149
149
149
INDIRETO)
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
(=) Caixa líquido (aplicado(MÉTODO
nas) gerado pelas
atividadesPARA
operacionais
.... (191.393)
552.402
3.12.
ProvisõesDEMONSTRAÇÃO
para contingências
que
noDE
registro
EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
DE 20149.031.799
E 2013
PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31
DEimpactem
DEZEMBRO
2014
Econtábil.
2013
Passivos
futuros
FIDC
(Nota
20)
.........................
4.288
30.016
.....................................................
10.355.525
9.935.821
2.
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimentos
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em
Provisões são reconhecidas
pela
Companhia
diante de uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em Nestas condições, para o exercício de 2018, a Companhia
identificou a necessidade de constituição de estimativa
(Valores
expressos em7.943.510
reais mil)
(Valores expressos em reais
mil)
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
o/Andamento (Nota13) .................
8.363.312
7.750.577
Compra de Imobilizado / Intangível ................................................................. (711.285) (1.136.150)
de..................
um evento passado,
provável que2014
benefícios
econômicos
sejam requeridos
para
liquidar
2013
Bens Cedidos-METRÔ
(EXT.LESTE)
(Nota
2.9.ii.) para696.820
696.820
ão consequência
Leste (Nota 2.9 ii.)
696.820 sendo696.820
2014de liquidação
2013 duvidosa,
perda com crédito
no montante
R$ 20.370
(R$ 16.777
em 2017).
(=) Caixa
líquido
aplicado nasde
atividades
de investimentos
.......................
(711.285) (1.136.150)
tal (Nota
obrigação,
possível
uma estimativa
confiável de1.281.222
seu valor.(ReapreTotal do passivo não circulante .............................
2.715.389
2.523.448 (Reapre1.483.035
Lilás
2.9 iii.)sendo
.....................
1.295.393
1.295.491
3. Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
sentado)
Patrimônio
)....................................................
29.768
17.862 em considerações
13.806
As provisões são revisadas e ajustadas,
levando-se
alteraçõeslíquido
nas circunstâncias e premissas 5.1. Composição:
sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... 898.871
681.442
Receitas
...................................................................................................
1.991.559
Capital social
(Nota 23) .............................................
11.328.779
11.328.779
6.629.676
rculante
9.243.377
    Circulante
    Não Circulante
que a......................................
determinaram, tais 10.740.970
como prazo de10.235.496
prescrição 2.033.823
aplicável,
conclusões
de inspeções
fiscais ou exposições
Devolução de Recursos ao GESP...................................................................
(209)
Receita operacional tarifária ................................................................... 1.198.777
1.159.260
Reservas de Capital ..................................................
- (Nota 2.3)) 157
2018
2017
2018
2017
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou
decisões de
tribunais.
1. Fluxo
de caixa
das atividades
operacionais
Amortização
de Fundo
de Investimento
em Direitos
Creditórios.....................
(4.288)
(25.728)
Resultado
líquido do exercício ................................................................
(737.212)
(490.419)
Reservas
de Reavaliação..........................................
630.392
697.964
750.323
Subvenção Recebida para Operação.....................................................
784.818
772.190
Permissão
de
passagem
em
vias
O reconhecimento,
a mensuração e a divulgação dos ativos
contingentes,
ePatrimonial
obrigações
legais
(fiscais
Pagamento
de Arrendamento
Mercantildo
Financeiro
........................................
(25.986)
(24.106)
Lucro
(Prejuízo) Líquido
Exercício
..............................................................
(73
Ajuste
deOutros
Avaliação
................................
(114.976)
(145.906)
7.572
Outras
receitas .......................................................................................
55.283e passivos
61.731
Componentes
do Resultado
Abrangente
férreas
1.304..............................................................................
1.115
21.711868.597 18.436
(=) Caixa líquido
gerado /pelas
atividades
de ﬁnanciamentos
....................
631.399 22
PrejuízosItens
acumulados
...............................................
(4.544.585)
(4.133.497)
e previdenciárias)
são efetuados
de acordo
com os seguintes
Provisão
para Perda de Créditos
- Ativos Financeiros
...........................
(5.055) critérios:
(1.622)
Depreciação
amortização
que não serão
reclassiﬁcados para o resultado (5.179.415)
Aumento
(redução)
de
caixa
e
equivalente
de
caixa
...................................
(34.082)
47.651
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Insumos
adquiridos
de
terceiros
..........................................................
(1.491.986)
(1.246.020)
Uso de
instalações
e espaços(153.478)
– expl.
• Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações contábeis, exceto
quando
existência
de eviRemensurações
emda
obrigações
de benefício
pós emprego
(Nota
2.3) ...
30.930
Redução ao Valor Recuperável - Impostos .....................................................
Adiantamentos para Aumento de Capital .................. comercial
1.228.786
329.915
4.347.628
Caixa e equivalente de caixa no início
do exercício
....................................
93. 106
45.455
Custos
dos que
Serviços
Prestados ..............................................................
(904.782)
2.805
2.393
15.480
dências
propiciem
a garantia de sua realização, sobre
as quais(768.964)
não
cabem
mais
recursos;
do resultado
abrangente
do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
Redução de
ao caixa
Valorno
Recuperável
- Contas
a Receber19.105
de Clientes ....................
Total doTotal
patrimônio
líquido
....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros ..................................
(587.204)
(477.056)
Caixa e equivalente
ﬁm do exercício
........................................
93.106
1.178 - Outros
  
    - 59.024    
• Contingências passivas: 10.995.463
É determinada 10.510.412
a probabilidade
de quaisquer
julgamentos
ou resultados desfavoráveis Outros
Total
..........................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
.....................................................
9.448.214
Redução
ao
Valor
Recuperável
Ativos...............................................
Valor adicionado bruto...........................................................................
541.837
745.539
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
5.287
3.508
40.816
33.916 35
destas ações,
assim...................................................................
como do intervalo provável de perdas.
da provisão necessária para essas
Depreciação
e amortização
(227.539)A determinação
(200.783)
Provisão - Contingências
Trabalhistas
e Cíveis ..............................................
As notas explicativas são
parte integrante
das demonstrações contábeis.
DAliquidação
CPTM
contingências
é feita
após pela
análise
de..............................
cada ação e com314.298
base na opinião
Valor
adicionado líquido
produzido
entidade
544.756dos assessores legais. Estão provisio- Estimativa para perdaDIRETORIA
de créditoEXECUTIVA
de
Reversão - Contingências Trabalhistas e Cíveis ............................................. (8
adicionado
recebido
em PATRIMÔNIO
transferência
.......................................
57.880
142.528
MANUELem
SEABRA
BANDEIRA
OValor
DAS
MUTAÇÕES
DO
LÍQUIDO
OS
EXERCÍCIOS
FINDOS
EM 31 DE
DE 2014duvidosa
E 2013 - (ValoresMÁRIO
expressos
reaisRODRIGUES
mil)
nadas
as contingências
para aquelas
ações quePARA
julgamos
como provável
a possibilidade
de DEZEMBRO
perda. As provisões
  ...............................................................................
   (20.370)
(16.777) 5
Provisão - previdenciárias
Receitas ﬁnanceiras ...............................................................................
57.880
142.528
Diretor
Presidente
requeridas para essas ações podem sofrer alterações no futuro devido às mudanças
relacionadas
ao andamento
Ajuste
de
Adiantamento
Total
5.287
3.508
20.446
17.139 3
Despesa com Previdência
Privada ..................................................................
Valor adicionado total a distribuir.........................................................
372.178 Reserva
687.284
Capital
Reserva
de
avaliação
Prejuízos
para
aumento
patrimônio
de cada ação.
Pessoal ....................................................................................................
862.253 reavaliação
744.068
FRASSON
EVALDO
JOSÉ
DOS
REIS FERREIRA
Baixa
do Ativo Imobilizado
...............................................................................
5
social
de capital
patrimonial
acumulados MILTONSubtotal
de capital
líquido
5.2.
Movimentação
da estimativa
para perda
de crédito
de
liquidação
duvidosa:
Remuneração
direta ...............................................................................
602.851
Diretor Administrativo
e Financeiro 4.347.628
de Engenharia
Obras
3.13. Benefícios
a empregados
3 ..................................................................
6.629.676
157653.308 1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
7.782.652
Imposto de Renda e Diretor
Contribuição
Sociale Diferidos
.........................................
3
Benefícios ...............................................................................................
166.744
103.413
2018
2017
s anteriores
(Nota
2.3)
...............................
(386.530)
7.572
198.165
(180.793)
(180.793)
A Companhia concede aos seus empregados benefícios por meio de programa previdenciário, de programa de
(=) Lucro (prejuízo) líquido ajustado ............................................................. (5
FGTS
......................................................................................................
42.201
37.804
SILVESTRE EDUARDO
ROCHA
RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE 16.777
Saldo
inicial
12.536
2013
(reapresentado)...............................
6.629.676
157
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
4.347.628
7.601.859
assistência
médica
e odontológica,
de programa de participação
nos
resultados e por desligamento a emprega(Acréscimo) / decréscimo
ativo circulante
e não circulante
Impostos,
e Contribuições
.........................................................
129.581
198.580
Diretor de Planejamento
e Projetos
Diretor de do
Operação
e Manutenção
angente
doTaxas
exercício
Adições
4.807
4.850
dos sucedidos
da Ferrovia Paulista S/A – FEPASA.
Federais
..................................................................................................
197.559
Contas a Receber de Clientes .........................................................................
o (representado)
..........................................
-128.800
(490.419)
(490.419)
(490.419)
(1.214)
(609)
Baixas
Estaduais
................................................................................................
474
908
Caracterizados como benefícios pós emprego, os relativos ao programa previdenciário, de assistência médica e
patrimonial
Impostos a Recuperar .....................................................................................
Municipais
...............................................................................................
307
113
20.370
16.777
benefício
pós
empregoa...............................
(153.478)
de desligamento
empregados sucedidos da -Ferrovia-Paulista
S/A FEPASA
são (153.478)
avaliados por consultoria- atua- (153.478)
MARLÍ CÂNDIDO
DUTRA
Adiantamentos
a
Empregados
........................................................................
Remuneração
de Capitais de Terceiros ...............................................
235.055
angente
do exercício..................................
-117.556
(153.478)reconhecidas
(490.419)
- a recuperar
(643.897)
CRC.CT.1SP-131206/O-7
rial especializada,
na periodicidade anual, sendo
os efeitos
das remensurações
atuariais
no ORA, 6.(643.897)
Impostos e encargos
/ compensar
Adiantamentos a Fornecedores.......................................................................
111.880
230.222
ãoJuros .......................................................................................................
nos
termos
do CPC 33 (R1) Benefícios a Empregados
de 13/12/2012.
Os créditos
a compensar
incidentesTrabalhistas
na fonte, preponderantemente
decorrentes de aplica..................................................................................................
4.833
Indenizações
a Reembolsar ........................................................
rvaAluguéis
...............................................................
- 5.676
(79.331)
79.331
- se referem a tributos
As
Demonstrações
Contábeis
completas
com
as
Notas
Explicativas,
Parecer
do
Conselho
Fiscal,
Parecer
do
Conselho
de Administração e Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações
As
premissas
exposição
dos resultados
e parecer
sobre
os resultados apurados
estão evidenciados
ções
financeiras, que, pela
apuração
de prejuízo
fiscal,
são compensados após entrega da ECF, em exercício
Lucros
retidos / prejuízo
do exercício
..................................................
(737.212)
(490.419)
bre
a realização
da utilizadas,
Reserva
......................
26.972
26.972
26.972
Estoques
Financeiras foram publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo - Empresarial. Está disponível no site da Companhia
o ..........................................................................................................
Relatório da Administração.
Valor
adicionado
distribuído
.................................................................
372.178
687.284
nade
nota
18.............................................
erva
capital
157
(157)
subsequente.
Depósitos Judiciais e Recursais ...................................................................... (7
ento de capitalAs
nonotas
período
...........................
- contábeis.
681.442 www.cptm.sp.gov.br
681.442
explicativas
são parte integrante das demonstrações
Outros
ativos
e passivos
(circulantes -e não circulantes)
ativos....................................................................................................
O imposto
é méritoOutros
de processo
de restituição apresentado à órgão competente que
os3.14.
ao GESP
...............................................
- de importação
(209) a recuperar (209)
Um Antecipados-majoritário
ativo é reconhecido..................
no balanço patrimonial
quando
seus benefícios
econômicos futuros
cursos
4.698.946
- for provável que
4.698.946 liberação,
(4.698.946)
(Acréscimo)
/ decréscimo
docujos
ativo processos
não circulante
mantido
para venda
aguarda
assim como os demais- tributos
e encargos
sociais,
foram
protocolados
junto
zembro
2013
serãodegerados
em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
aos órgãos competentes e aguardam manifestação
a respeito.
Ativo não
Circulante Mantido para Venda .......................................................
ta Um
2.3))passivo
.......................................................
697.964possui uma
(145.906)
(4.544.585)
329.915
7.666.167
é reconhecido no balanço11.328.779
patrimonial quando
a Companhia
obrigação legal
ou constituí- 7.336.252
Acréscimo / (decréscimo) do passivo circulante
e não circulante 2017
angente do exercício
2018
da como resultado de um evento passado, sendo
provável
que um recurso
econômico seja
requerido
para liqui- (737.212)
Fornecedores...................................................................................................
o .................................................................
(737.212)
dos
IR/CSLL a compensar - Secretaria(737.212)
373
1.677 7
dá-lo.
São
acrescidos,
quando
aplicável,
dos
correspondentes
encargos
e
das
variações
monetárias
ou
cambiais
patrimonial
Transportes Metrpolitanos
Pessoal e Encargos Sociais ............................................................................
II -30.930
Imposto de Importação
a Recuperar
697
683
benefício
pós emprego
...............................
30.930
30.930
incorridas.
As provisões
são registradas tendo- como base
as melhores estimativas
do risco envolvido.
Provisão trabalhista .........................................................................................
731
714
a recuperar
angente
do exercício..................................
30.930
(706.282)
(706.282)
Os ativos
e passivos são classificados como- circulantes
quando sua realização
ou
liquidação é (737.212)
provável que Outros
Impostos, Taxas e Contribuições .....................................................................
ão
1.801
3.074
nos próximos 12 meses, sendo, em contrário,
demonstrados
como não circulantes.
rvaocorra
...............................................................
(102.382)
102.382
Tributosnão
parcelados
.........................................................................................
Para os- exercícios de 2018
e 2017, a Companhia
identificou
a necessidade de constituir estimativa para (4
bre3.15.
a realização
da Reserva ......................
34.810
34.810 ao valor recuperável.
34.810
Reconhecimento
de receita
redução
Contingências liquidadas ................................................................................. (6
ento de capital no período ...........................
898.871
898.871
A receita é reconhecida na extensão em que- for provável
que 630.392
benefícios
econômicos
serão gerados
para
a 6.664.780Receitas diferidas ............................................................................................
zembro de 2014 ......................................... 11.328.779
(114.976)
(5.179.415)
1.228.786
7.893.566
7.
Outros
créditos
Companhia e quando esta possa ser As
mensurada
de forma confiável.
Bens cedidos - metrô (extensão leste) ............................................................
notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
7.1.
Composição
por
natureza
do
crédito:
A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo descontos,
Outros passivos ...............................................................................................
DEMONSTRAÇÃO
DO VALOR
ADICIONADO
   
Circulante
circulante
DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
ABRANGENTE
abatimentos e impostos
incidentes
sobre a mesma, reconhecida pelo regime de competência,
excetuando-se
a
(=) Caixa líquido (aplicado
nas)
gerado pelas atividades Não
operacionais
.... (19
CÍCIOS
FINDOS
31 DEprestados
DEZEMBRO
2014
2013 de bilhete magnético,
PARAreconhecida
OS EXERCÍCIOS
FINDOS da
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
decorrente
dosEM
serviços
por DE
meio
da E
utilização
pelo montante
2018
2017
2. Fluxo de caixa das
atividades de2017
investimentos 2018
(Valores expressos
em reais
venda.(Valores expressos em reais mil)
Cessão
de mil)
empregados
- (7
Compra de Imobilizado-/ Intangível 1.376
.................................................................
2014
2013 de prestação de serviço de transporte, cuja Bloqueios judiciais
A receita é gerada preponderantemente pela atividade
operacional
2014
2013 (=) Caixa líquido aplicado
910 nas atividades
804 de investimentos
- ....................... - (71
tarifa é fixada pelo Governo do Estado de São Paulo, de (Reaprecaráter social e, assim sendo, em volume financeiro Acordos - ações judiciais
37
58
72
(Reapre- 3. Fluxo de caixa 3.592
das atividades de ﬁnanciamentos
insuficiente para frente aos custos e despesas operacionaissentado)
a ela vinculados. A referida receita decorre da venda Penalidades contratuais
52para Futuro2.691
3.693 89
sentado
Valor Recebido a1.298
Título de Adiantamento
Aumento de Capital....
................................................................................
1.991.559comercializado pela própria Companhia para
de bilhete de cartolina com tarja magnética2.033.823
intitulado Edmonson,
Prestação de serviços
71 ao GESP...................................................................
30
6
8
(Nota 2.3)) Devolução de Recursos
tarifária
...................................................................
permissão
de uma viagem, de uso exclusivo1.198.777
na ferrovia ou1.159.260
integrado com o modal rodoviário, e pela utilização de Venda de bilhetes
644
573
Resultado líquido do exercício ................................................................
(737.212)
(490.419) Amortização de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.....................
a para
Operação
.....................................................
772.190
bilhetes
eletrônicos,
cartões inteligentes com 784.818
circuito integrado
sem contato
(ContactlessSmartCard) controlados Outros
475
644
564
654 (2
Pagamento de Arrendamento
Mercantil
Financeiro ........................................
................................................................................
55.283
61.731
Outros Componentes do Resultado Abrangente
por meio de Sistemas de Bilhetagem Eletrônica
- SBE.
INSS - Ressarcimento Convênio
- pelas atividades
- de ﬁnanciamentos
1.562
1.562 86
(=) Caixa líquido gerado
....................
deNo
Créditos
- Ativos
Financeiros
...........................
(5.055) de três (1.622)
que não serão
reclassiﬁcados
para
o resultado
ano de
2018,
foram utilizados
cartões eletrônicos
sistemas Itens
de bilhetagem
eletrônica
(SBE)
nos
vali- Crédito decorrente de adiantamento não liquidado
- de caixa2.287
2.287 (3
Aumento (redução) de-caixa e equivalente
...................................
dedadores
terceirosdos
..........................................................
bloqueios de nossas estações,(1.491.986)
sendo: Bilhete(1.246.020)
Único (BU), Remensurações
Bilhete do Ônibus
Metropolitano
(BOM)pós
e emprego (Nota 2.3) ...
em obrigações
de benefício
30.930
(153.478)
6.990
3.516
8.276 9
Caixa e equivalente
de caixa no início
do exercício7.168
....................................
Prestados ..............................................................
(768.964)
BENFÁCIL (municípios de Itapevi, Barueri e (904.782)
Jandira).
Total do resultado abrangente do exercício ...........................................
(706.282)
Estimativa para perda
com crédito(643.897}
de liquidação
erviços de terceiros e outros ..................................
(587.204)
(477.056)
Caixa e equivalente de caixa no ﬁm do exercício ........................................
5
Os sistemas de bilhetagem eletrônica representaram
em 2018
o percentual de 73,5% do total da receita bruta duvidosa
(7.030)
(8.204)
uto...........................................................................
541.837
745.539
As notas
são parte integrante
das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações con
de prestação de serviço de transporte aferida pela Companhia, apuradas de acordo
com explicativas
a efetiva utilização
do
6.990
3.516
  138
  72
tização ...................................................................
(227.539)
(200.783)
modal ferroviário, conforme as tarifas então praticadas.
DIRETORIA EXECUTIVA DA CPTM
uido produzido pela entidade..............................
314.298
544.756
Nos casos do BOM e do BU, os fluxos financeiros correspondentes, em conformidade aos termos dos convênios 7.2. Composição da estimativa para perda com crédito de liquidação duvidosa:
cebido em transferência .......................................
57.880
142.528
MÁRIO MANUEL SEABRA RODRIGUES BANDEIRA
assinados pela Companhia e demais partícipes, são decorrentes de vendas antecipadas, através do carregamen               2018             2017
...............................................................................
57.880
142.528
Diretor Presidente
to
de
créditos
em
cartões
eletrônicos,
rateados
entre
os
partícipes
com
base
no
quantitativo
histórico
de
pagantes
Estimativa
Estimativa
al a distribuir.........................................................
372.178
687.284
transportados por cada companhia dentro de cada
sistema. No
caso do sistema BENFÁCIL, a remuneração se dá
para perda EVALDO JOSÉ DOS REIS
paraFERREIRA
perda
................................................................................
862.253
744.068
MILTON FRASSON
pela apuração dos quantitativos de passageiros
transportados
em períodos de 10 dias e valorados pelas tarifas
com crédito
com crédito
...............................................................................
653.308
602.851
Diretor Administrativo e Financeiro
Diretor de Engenharia e Obras
exclusiva e integrada vigentes na ocasião da166.744
validação em nossos
Valor Valor de liquidação
Valor
de liquidação
................................................................................
103.413 bloqueios.
No ambiente de bilhetagem eletrônica, no que se
refere ao BU37.804
e BOM, há de se observar o descolamento do fluxo
Valor bruto   duvidosa líquido
bruto
duvidosa líquido
................................................................................
42.201
SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE
financeiro .........................................................
em relação à prestação de serviço129.581
de transporte,198.580
haja vista que o volume dos créditos recebidos, de- Penalidades contratuais
2.691
(2.691)
(3.693)
ontribuições
Diretor de Planejamento e Projetos
Diretor- de3.693
Operação e Manutenção
corrente das vendas antecipadas, não se vincula
diretamente
à prestação de serviço de transporte, sendo o fluxo INSS - Ressarcimento Convênio
1.562
(1.562)
- 1.562
(1.562)
................................................................................
128.800
197.559
financeiro vinculado a regras de partição pré-estabelecidas
em 908
convênio bem como voláteis ao comportamento Crédito decorrente de
................................................................................
474
do
usuário
quanto
ao
carregamento
de
créditos.
................................................................................
307
113
adiantamento não liquidado MARLÍ CÂNDIDO
2.287
(2.287)
- 2.287
(2.287)
DUTRA
Neste
contexto,...............................................
para o exercício de 2018, do 117.556
comparativo da235.055
receita de transporte, mensurada pela utilização do Outros
pitais
de Terceiros
    628     (490)
138
734      (662)    72
CRC.CT.1SP-131206/O-7
transporte
ferroviário,
em
relação
ao
fluxo
financeiro,
foi
apurado
um
déficit
financeiro
frente
ao
serviço
prestado,
................................................................................
111.880
230.222
   7.168     (7.030)   138 8.276     (8.204)    72
sendo reconhecida uma perda para 2018 de R$5.676
192.010 (R$ 184.494
em 2017), registrada conforme nota 25.
................................................................................
4.833
As Demonstrações
Contábeis
completas
com
as Notas
Explicativas,
Parecer
do Conselho
Fiscal,de
Parecer
do Conselho
de Administração
e Relatórioados
Auditores Independentes
Para
o exercício
de 2018,
decorrente
análises
realizadas
pela Administração,
Companhia
identificou a Sobre
neCom
déficit financeiro frente ao serviço
prestado,(490.419)
que resultou
em uma perda
de R$ 192.010
em
2018,
uízo
do relação
exercícioao
..................................................
(737.212)
Financeiras
no Diário
Oﬁparticicial do Estado
de São Paulo
- Empresarial.
Está disponível
site da
Companhia
da Administração.
no Sistema
de Bilhetagem Eletrônica – SBE,372.178
no que se refere
ao Bilhete
único foram
– BU,publicadas
a Companhia
está
cessidade
de redução
da estimativa
para no
perda
com
créditoso Relatório
de liquidação
duvidosa para o montante de R$
stribuído
.................................................................
687.284
de análise
conjunta
com
SPTrans e ocontábeis.
METRÔ visando identificar causas e efeitos.
7.030 (R$ 8.204 em 2017). www.cptm.sp.gov.br
as pando
explicativas
são parte
integrante
das a
demonstrações

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

Secretaria dos
Transportes
TransportesMetropolitanos
Metrpolitanos

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CNPJ: 71.832.679-0001-23

DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
BALANÇO PATRIMONIAL
EM para
31 DEperda
DEZEMBRO
DE 2014 E
DE DEZEMBRO
DE 2013 E 1 DE JANEIRO DE 2013 - (Valores
expressos em reais
12.1. Movimentação
domil)
período (Custo de DEMONSTRAÇÃO
aquisição):
7.3. Movimentação
da estimativa
com crédito
de31liquidação
duvidosa:

Ativo

31/12/2014

31/12/2013
(Reapresentado
(Nota 2.3))

01/01/2013
(Reapresentado
(Nota 2.3))

Passivo

31/12/2014

31/12/2013
(Reapreleito sentado
de linha
(Nota 2.3))

01/01/2013
   2017
(Reapresentado
1.781.393
(Nota 2.3))

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)

Baixas
2018
2014
2013
(ReapreTerrenos e
- 1.930.631
sentado
Via permanente, edifícios e
(Nota 2.3))
205.639
126.647
191.454
59.024
93.106
45.455
instalações
4.063.964 17.465
1.499.520
15.902
- 5.596.851
Receita líquida (Nota 24) ............................................................................ 2.007.551
1.969.045
Contas a Receber de Clientes .....................................
12.002
9.584
1.801
Equipamentos
de53.714
55.897
51.758
Impostos a Recuperar (Nota 4) ...................................
22.322
21.540
7.924
Custo dos serviços prestados (Nota 25) .................................................. (1.884.268) (1.699.251)
Pessoal e Encargos Sociais .................................... transportes
14.087
22.934
18.3295.266
Adiantamentos a Empregados ....................................
14.065
11.094
9.681
ferroviários
5.266
Lucro bruto .................................................................................................
123.283
269.794
8. Estoques
Provisão trabalhista .................................................
65.506
67.555
56.360
Adiantamentos
a Fornecedores (Nota 5) ....................
16.022
16.594
13.091
Trens
3.780.367
(550) (190.060)
Despesas administrativas
(Nota6.897
26) ...........................................................
(659.444)3.596.654
(557.113)
Impostos, Taxas
e Contribuições .............................
19.088
14.060
15.636
Indenizações
Trabalhistas
a Reembolsar
(Nota
6) .....
8.441
Os estoques
da Companhia
são
compostos
por insumos1.624
necessários8.179
à sua operação
e manutenção.
Outras receitas (despesas) líquidas (Nota 27) ...........................................
(112.241)
(88.434)
Tributos parcelados (Nota 16) ................................. Outros
4.748
17.802 de
17.490
Outros créditos ............................................................
11.253
12.127
7.242
equipamentos
Contas a  2018
Pagar ........................................................
11.786
14.570
12.274
Estoques (Nota 7) ....................................................... 110.189
109.247
111.464
Resultado antes
(648.402)
(375.753)
  2017
124.198
- das receitas e despesas
- ﬁnanceiras............................
124.198
Receitas diferidas (Nota 17) .................................... transporte
9.757
3.515
19
Total do ativo circulante ............................................. 253.318
274.916
204.837
Receitas
ﬁ
nanceiras
(Nota
28)
...................................................................
57.880
142.528
Material ferroviário e de uso geral
190.250
172.840 Equipamentos,
Total do passivo
circulante ....................................
386.508
320.797
máquinas
e 363.320
Despesas ﬁnanceiras (Nota 28) .................................................................
(111.880)
(230.222)
Passivo não 1.129
circulante
Ativos
não circulantes
mantidos para
Material
de escritório
755 ferramentas
286.178
262
40.951
(11.286)
(8)
316.097
(702.402)
(463.447)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social.................
Operações de Arrendamento Mercantil
a venda (Nota 8) .........................................................
1.175
Material
inservível e sucata
1.394 Mobiliário
75.856
1.442
519
102
(962)
76.957
Financeiro 1.248
(Nota 15) ..............................................
796.573 em geral
824.742
850.804
Ativo
não circulante
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 29) ............
(34.810)
(26.972)
Tributos parcelados
2.374
37.958
41.474
Realizável
Longo
Prazo.......................................... 355.528
281.664
197.623
Materiala em
análise
2.059 (Nota 16) .................................
520 Outros
ativos imobilizados
42.439
17.519
(3.588)
(83)
56.499
Prejuízo do212
exercício..................................................................................
(737.212)
(490.419)
Contas a Pagar ........................................................
16.043
16.111
913
Contas a Receber de Clientes (Nota 9) .....................
7.543
7.955
6.180
Bilhetese Depósitos Judiciais/Recursais (Nota 10) . 305.445
302
709 Imobilizações
em25.330
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Convênio CPTM/ERMAP
.........................................
25.330
25.330
Cauções
230.143
146.022
CBTU - cisão (Nota
15.852
15.852
15.852
Outros
créditos
(Nota 11)...........................................
24.047
25.902
Material
a devolver
- reprova por laudo 23.021
144 11) ...........................................
23 andamento
3.453.349 504.652
(1.706.254)
(39.149)
- 2.212.598
DEMONSTRAÇÃO
DOS FLUXOS
DE CAIXA
Provisões para contingências (Nota 18) .................
844.178
583.940
405.077
Convênio CPTM/ERMAP ...........................................
19.519
19.519
19.519
3.823
Materiais em
de terceiros
de
giro
2.127(MÉTODO INDIRETO)
- PARA OS EXERCÍCIOS
- FINDOS
(337)EM
6.265
Provisões Para
Beneﬁcios a Empregados6.197
(Nota 19) Equipamentos
308.589
306.478
93.5194.475
Investimento
(Notapoder
12) ..............................................
149
149
149
Passivos198.955
futuros - FIDC (Nota 20) .........................
4.288
30.016
Imobilizado .................................................................10.355.525
9.935.821
9.031.799
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
182.438 Adiantamentos
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
Imobilizado em Uso/Andamento (Nota13) ................. 8.363.312
7.943.510
7.750.577
2014
2013
(3.045) (EXT.LESTE) (Nota
(936)
ReduçãoExtensão
ao valor
recuperável
47.808
3.724        -       38.246    
-    89.778
Bens Cedidos-METRÔ
2.9.ii.) Concedidos
696.820
696.820
Imobilizado
Leste
(Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820
(ReapreTotal do passivo
não circulante .............................
2.715.389
2.523.448
1.483.035
Imobilizado Linha 5 Lilás (Nota 2.9 iii.) ..................... 1.295.393
1.295.491
1.281.222
195.910
181.502
13.665.293 537.872        -         79 (191.450) 14.011.794
Patrimônio líquido
Intangível (Nota 14)....................................................
29.768
17.862
13.806
sentado
Capitalésocial
(Nota 23) .............................................
11.328.779
11.328.779
Total
do ativo não
......................................
10.740.970
10.235.496
9.243.377
efetivadas6.629.676
para readequação de contas do ativo imobilizado, sendo o saldo remanescente
A redução
aocirculante
valor recuperável
corresponde
a itens
estocados cuja
utilização
específica
em séries de trens ¹Reclassificações
(Nota 2.3))
Reservas de Capital ..................................................
157
a
registro
constatado
no
ativo
intangível
indevidamente.
que não mais pertencem a frota operacional da Companhia, os quais serãoReservas
mérito de
deReavaliação..........................................
alienação na condição de referente
1.
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais
630.392
697.964
750.323
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício.............................................................. (737.212)
(490.419)
Ajuste de Avaliação Patrimonial ................................
(114.976)
(145.906)
7.572
inservíveis.
12.2.
Movimentação
do período
(depreciação):
Saldo inicial
Adições
Ativo circulante
Caixa Baixas
e Equivalentes de Caixa (Nota 3) .....................

  2018
  2017
8.204
8.320
251
248
Passivo circulante
Fornecedores
...........................................................
(1.425)
(364)
Operações de Arrendamento Mercantil
7.030
8.204
Financeiro (Nota
15) ..............................................

Prejuízos acumulados ...............................................

Adições Transferências Reclassificações¹
7.988
140.848
402

(5.179.415)
(4.544.585)
(4.133.497)
6.664.780
7.336.252
3.254.231
1.228.786
329.915
4.347.628
7.893.566
7.666.167
Via
permanente,
edifícios e 7.601.859
10.995.463
10.510.412
9.448.214

Depreciação / amortização .............................................................................. 227.539
222.970
Redução
ao Valor Recuperável
.....................................................
   2017
Adições - Impostos
Reclassificações¹
Baixas 475
2018 Redução
ao
Valor
Recuperável
Contas
a
Receber
de
Clientes
....................
1.120
490
1.576.235 158.974
1.735.209
Total ..............................................................................10.995.463
10.510.412
9.448.214
Redução ao Valor Recuperável - Outros Ativos...............................................
6.600
1.132
instalações
Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 352.700
327.612
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
contábeis. 802 Equipamentos de transportes
Saldo inicial
936
3.467
209
3.676
Reversão - Contingências Trabalhistas e Cíveis ............................................. (80.239)
(100.203)
Adições
134
DEMONSTRAÇÃO
DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS2.494
EM 31 DE DEZEMBRO DE
2014 ferroviários
E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
Provisão - previdenciárias ...............................................................................
51.174
572
Ajuste
Adiantamento
Total
(385)de
    - Trens
Baixas
1.301.731
119.934
(551)
(179.063)33.0411.242.051
Despesa
com Previdência
Privada ..................................................................
59.481
Capital
Reserva
Reserva de
avaliação
Prejuízos
para aumento
patrimônio
3.045
  936 Subtotal
Outros equipamentos
de
48.906
5.935
-52.136 54.841
Baixa do
Ativo Imobilizado
...............................................................................
5.101
social
de capital
reavaliação
patrimonial
acumulados
de capital
líquido
1º de janeiro de 2013 ..................................................................
6.629.676
157
1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
4.347.628
7.782.652
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos .........................................
26.972
transporte
DO RESULTADO PARA34.810
OS EXERCÍCIO
NÇO
PATRIMONIAL
EM 31
DE2.3)
DEZEMBRO
DE 2014 E 31
DE 2013 E 1 DE
DE 2013 - (Valores
Ajustes
de exercícios anteriores
(Nota
...............................
- DE DEZEMBRO
(386.530)
7.572JANEIRO198.165
(180.793) expressos em
- reais mil)
(180.793) (=) Lucro (prejuízo)DEMONSTRAÇÃO
ajustado ............................................................. (8)
(57.856) 231.421
53.708
9. 01
Depósitos
e recursais
Equipamentos,
máquinas e 7.601.859
214.736 EMlíquido
16.693
Em
de janeiro dejudiciais
2013 (reapresentado)...............................
6.629.67601/01/2013
157
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
31 DE DEZEMBRO DE 2014- E 2013 - (Valores
expressos e
Passivo
31/12/2014 4.347.628
31/12/2013
01/01/2013
31/12/2014
31/12/2013
(Acréscimo) / decréscimo do ativo circulante e não circulante
Total
resultado abrangente
Osdo
depósitos
judiciaisdoeexercício
recursais efetuados(Reaprepela Companhia
estão classificados em:
ferramentas
(Reapre(ReapreContas a Receber de Clientes .........................................................................
(3.126)
(10.047)
Prejuízo do exercício (representado)..........................................
- (Reapre(490.419)
(490.419)
(490.419)
64.343
4.970
15
(945)(1.257) 68.383
sentado
sentado
sentado
Ajustes de avaliação patrimonial
2018
  2017 Mobiliário em geralsentado
Impostos a Recuperar .....................................................................................
(13.616)
(Nota
2.3)) (153.478)
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
Remensurações de benefício pós emprego ...............................
- (Nota -2.3))
(153.478)
(153.478) ativos imobilizados
  19.976a Empregados
  4.701........................................................................
       551
   (60)(2.971)
  25.168
Outros
Adiantamentos
(1.412)
Cíveis
14.735
15.919
Total
do resultado abrangente do exercício..................................
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
Passivo circulante
3.229.394
311.416
       
15
(180.076)
3.360.749
Adiantamentos
a
Fornecedores
.......................................................................
572
(3.503)
de(Nota
reavaliação
71.275
69.174
Fornecedores...........................................................
205.639
126.647
191.454
s Reserva
deRecursais
Caixa
3) .....................
59.024
93.106
45.455
Indenizações
Trabalhistas
a
Reembolsar
........................................................
(6.817)
Realização
da
Reserva
...............................................................
(79.331)
79.331
líquida
(Nota 24) ............................................................................
2.007
¹Reclassificações:
1.R$
551 referente
a um Receita
carro de
passageiros
que foi destinado para carro de estudos6.555
da
Operações de Arrendamento
e Clientes
.....................................
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..........................................................................................................
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7.924
Custo
dos
serviçosregistro
prestados
(Nota 25) ..................................................
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Lucro bruto .................................................................................................
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Outros ativos....................................................................................................
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.................................................
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5) ....................
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...................................................................................................
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de Pessoal
perda epara
redução
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trabalhista .........................................................................................
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Despesa .........................................................................................
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.................................................................................
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............................................................................................
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Outros passivos ...............................................................................................
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DO VALOR ADICIONADO
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...................................................................................................
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Total pitalização
Devolução
de
Recursos
ao
GESP
...................................................................
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receitas .......................................................................................
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e (=)
daCaixa
depreciação
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..............................................................................
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3 ..................................................................
6.629.676 1.225
157653.308 (1.853)
1.136.853
- 1.225 (4.331.662)
3.435.024
7.782.652
Imposto de Renda e Diretor
Contribuição
Sociale Diferidos
.........................................
preventiva
e corretiva de- todos os equipamentos
e sistemas instalados,
a operação
comercial
exclusiva, a gestão 3
Benefícios ...............................................................................................
166.744
103.413
s anteriores
(Nota
2.3)
...............................
(386.530)
7.572
198.165
(180.793)
(180.793)
(=) Lucro
(prejuízo) líquido
ajustado .............................................................
¹ O ERMAP
(Escritório Regional da Malha Paulista, extinta
FEPASA)37.804
foi incorporado à administração
da extinta de todos
FGTS
......................................................................................................
assuntos
relacionados
aos processos
operacionais
e,JOSÉ
consequentemente,
a arrecadação das recei- (5
SILVESTRE EDUARDO
ROCHAos
RIBEIRO
LUIZ LAVORENTE
2013
(reapresentado)...............................
6.629.676
157 42.201
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
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exercício findo em 31
de 2013,
o ativo
intitulado
Extensão
Leste foi reconhecido no Imobilizado
O Convênio..........................................
firmado com a CBTU - Companhia
Brasileira
de Trens Urbanos
visava estabelecer
as
condições No
Estaduais ................................................................................................
474
908
patrimonial
Impostos
a Recuperar
.....................................................................................
da
Companhia pelos valores
residuais
de registro
no METRÔ
(base
31 de dezembro de 2012), pela similaridade
básicas
necessárias
à continuidade dos serviços
da
para o âmbito da CPTM,
Municipais
...............................................................................................
307
113
benefício
pós
emprego ...............................
- após a- transferência
- CBTU-STU/SP
(153.478)
(153.478)
(153.478)
MARLÍ CÂNDIDO DUTRA
Adiantamentos
a
Empregados
........................................................................
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.......................................................................................................
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..................................................................................................
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

8.1. Movimentação para redução ao valor recuperável:

Adiantamentos para Aumento de Capital ..................
Total do patrimônio líquido ....................................
Total ..........................................................................
2018
  2017

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CNPJ: 71.832.679-0001-23

erva de capital ............................................
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(157)
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nonotas
período
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697.964
(145.906)
(4.544.585)
angente
do exercício
11. Investimento
o .................................................................
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12. Imobilizado em uso/andamento
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-

-

Depósitos Judiciais e Recursais ......................................................................

(7

- desapropriados
681.442 www.cptm.sp.gov.br
681.442
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60.960
Outros ativos....................................................................................................
(209)
(209)
Edificações
640.226
(79.493)
560.733
4.698.946
(4.698.946)
(Acréscimo) / decréscimo do ativo não circulante mantido para venda
Sistemas
78.715
(14.500)
64.215
Ativo não Circulante Mantido para Venda .......................................................
7.336.252
329.915
7.666.167
     11.764
    (852)
   10.912
Outros
Acréscimo / (decréscimo) do passivo circulante e não circulante
    791.665
(94.845)
  696.820
Fornecedores...................................................................................................
7
(737.212)
Secretaria(737.212)
dos
A partir do exercício de Transportes
2014,
tendo
em vista que estudos e ações foram iniciados pela Administração, objetivando
Metrpolitanos
Pessoal e Encargos Sociais ............................................................................
a devida
que
requeriam levantamentos de vida útil remanescente e a determinação
30.930 regularidade patrimonial,
30.930
Provisão trabalhista .........................................................................................
(706.282)
- se manteve
(706.282)
de
taxas de depreciação,
o registro contábil inicial inalterado, procedimento este mantido para o
Impostos, Taxas e Contribuições .....................................................................
exercício de 2018.
Tributos parcelados ......................................................................................... (4
Na34.810
42ª Assembleia Geral
Extraordinária,
realizada
em 19 de novembro de 2015, deliberaram os Srs Acionistas
34.810
Contingências liquidadas ................................................................................. (6
da CPTM
à Fundação
Instituto
de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras - FIPECAFI da
- pelo cometimento
898.871
898.871
Receitas
diferidas ............................................................................................
6.664.780
1.228.786
elaboração
do laudo
de avaliação7.893.566
de valor, objetivando
a efetivação da operação societária de aporte de capital
Bens cedidos - metrô (extensão leste) ............................................................
em bens, nos termos da Lei 6.404/76.
Outros
passivos
...............................................................................................
                     2018               2017 O Laudo de Avaliação de Valor elaborado pela FIPECAFI está
atualizado para a data base de 30/09/2018, conforDEMONSTRAÇÃO DO VALOR
ADICIONADO
DO RESULTADO ABRANGENTE
(=)São
Caixa
líquido
(aplicadototalizando
nas) geradoR$
pelas
atividades operacionais .... (19
Taxas de
Custo
Custo
CustoDEMONSTRAÇÃO
Custo
me
escrita
da
Companhia
do
Metropolitano
de
Paulo
METRÔ,
648.307.
CÍCIOS FINDOS EM 31 depreciação
DE DEZEMBRO
DE
2014
E
2013
PARA
OS
EXERCÍCIOS
FINDOS
EM
31
DE
DEZEMBRO
DE
2014
E
2013
2. sofrido
Fluxo deatualização
caixa das atividades
dede
investimentos
reavaliado
original Custo total reavaliado
original Custo total Caso o custo incorrido e a depreciação tivesse
desde
31
dezembro
de 2012, os valores de
(Valores expressos em reais mil)
(Valores expressos em reais mil)
Compra
de de
Imobilizado
/ Intangível
.................................................................
Terrenos e leito da
depreciação acumulada e os valores residuais,
na data
31/12/2018,
estariam
mensurados conforme segue: (7
2014
2013
2014
2013
(=) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ....................... (71
linha
538.715 1.391.916 1.930.631
538.715 1.242.678 1.781.393
(Reapreem
(Reapre- 3. Fluxo de caixa das atividades Saldo
de ﬁnanciamentos
Via permanente,
sentado)
Reversão
30/09/2018
sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... 89
edifícios
e
1,25%
a
................................................................................ 2.033.823
1.991.559
das baixas
Laudo de
instalações
6,66%
989.436
4.607.415
5.596.851
989.436 3.074.528 4.063.964
(Nota 2.3)) Devolução de Recursos ao GESP...................................................................
tarifária
...................................................................
1.198.777
1.159.260
   2017
Adição
Adição
2018
de 2017
avaliação
Amortização
de
Fundo
de
Investimento
em Direitos Creditórios.....................
Equipamentos
Resultado
líquido
do
exercício
................................................................
(737.212)
(490.419)
a para Operação.....................................................
784.818
772.190
Custo incorrido
794.275
18
794.293
794.293
de
transportes
Pagamento
de
Arrendamento
Mercantil
Financeiro
........................................
(2
................................................................................
55.283
61.731
Outros Componentes do Resultado Abrangente
(139.503)      (6.483)
(145.986)
(2.161)
(148.147)
6,66%
a 10%
2.384
2.384
2.882
5.266 Depreciação acumulada
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de ﬁnanciamentos .................... 86
deferroviários
Créditos - Ativos Financeiros
...........................
(5.055) 2.882 (1.622) 5.266
Itens que não serão reclassiﬁcados para o resultado
654.772
    18
(6.483)
648.307
(2.161)
646.146
2,50% a
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa ................................... (3
de terceiros ..........................................................
(1.491.986)
(1.246.020)
(a) Composição:
Remensurações em obrigações de benefício pós emprego
(Nota 2.3) ...
30.930
(153.478)
Trens ..............................................................
7,14%
411.021
3.185.633
3.596.654
568.843 3.211.525 3.780.368
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício .................................... 9
Prestados
(904.782)
(768.964)
Total do resultado abrangente do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
              
2018
Outros
erviços
de terceiros e outros ..................................
(587.204)
(477.056)
Caixa e equivalente de caixa
no ﬁ              2017
m do exercício ........................................
5
Custo Depreciação
Custo Depreciação
equipamentos de
5,55% a
uto...........................................................................
541.837
745.539
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações con
Saldo incorrido
Saldo
incorrido
acumulada
acumulada
transporte
33,33%
5.406
124.198
5.406
118.792
124.198 Ativos        
tização
...................................................................
(227.539) 118.792
(200.783)
DA CPTMTerrenos desapropriados DIRETORIA EXECUTIVA
60.992
60.992
60.992
60.992
uido
produzido pela entidade..............................
314.298
544.756
Equipamentos,
Edificações
640.282RODRIGUES
(120.443)
519.839
640.281
(113.618) 526.663
cebido
em transferência
.......................................
57.880
142.528
MÁRIO MANUEL SEABRA
BANDEIRA
máquinas
e
81.263
54.965
81.246
(24.573)
56.673
...............................................................................
57.880 307.966
142.528
Diretor
Presidente (26.298)
ferramentas
4% a 33,33%
8.131
316.097
8.131
278.047
286.178 Sistemas
al a distribuir.........................................................
372.178
687.284
  11.756    (1.406)
10.350   11.756    (1.312)
10.444
Outros
4,34% a
................................................................................
862.253 76.327
744.06876.957
MILTON FRASSON
EVALDO
JOSÉ DOS
REIS
FERREIRA654.772
794.293    (148.147) 646.146
794.275
  
(139.503)
Mobiliário em geral
33,33%
630
628
75.227
75.855
...............................................................................
653.308
602.851
Diretor Administrativo e Financeiro
Diretor de Engenharia e Obras
Outros ativos
12.6. Imobilizado linha 5 Lilás
................................................................................
166.744 56.075
103.41356.499
imobilizados
424
36
42.403
42.439 A CPTM firmou Convênio, em dezembro de 2007, com o METRÔ, objetivando a execução de ações conjuntas
................................................................................
42.201
37.804
SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE
Imobilizações em
para a implantação, operação e manutenção do trecho Capão Redondo - Largo Treze da Linha 5 Lilás do
ontribuições .........................................................
129.581
198.580
de Planejamento e Projetos
Diretor de Operação e Manutenção
andamento
2.212.598
2.212.598
3.453.349 Diretor
3.453.349
METRÔ,
pelo
qual
é
transferida
ao
METRÔ
a
conservação
e
manutenção
das
obras civis, equipamentos e siste................................................................................
128.800
197.559
Equipamentos de
mas, a operação comercial exclusiva, a gestão de todos os assuntos relacionados aos processos operacionais
................................................................................
474
908
giro
6.265
6.265
4.474
4.474 e, consequentemente, a arrecadação das receitas operacionais da exploração do referido trecho, de propriedade
................................................................................
307
113
MARLÍ CÂNDIDO DUTRA
Adiantamentos
da CPTM.
pitais de Terceiros ...............................................
117.556
235.055
CRC.CT.1SP-131206/O-7
89.778
89.778
47.809
47.809
Concedidos
Assim,
pela
posse
e
uso
exclusivo
pelo METRÔ, pelo fato de não se vislumbrar a possibilidade da operação desta
................................................................................
111.880
230.222
1.956.147
12.055.647
14.011.794
2.113.579
11.551.714
13.665.293
Linha
retornar
à
responsabilidade
desta Companhia, assim como mencionado na Nota 12.5, estudos e ações,
................................................................................
5.676
4.833
As Demonstrações Contábeis completas com as Notas
Explicativas,
Parecer
do Conselho
Parecer
doAdministração
Conselho de Administração
e Relatório
Auditores Independentes
Depreciação
desde
o exercício
de 2014,
foramFiscal,
iniciados
pela
objetivando
a devidados
regularidade
patrimonial.Sobre
uízo
do exercício ..................................................
(737.212)
(490.419)
Financeiras
foram publicadas
no Diário
Oﬁcial do Estado
de São
Paulo - Empresarial.
Está disponível
noExtraordinária,
site da Companhia
o Relatório
da19
Administração.
(1.268.019)
(2.092.730)
(3.360.749)
(1.365.963)
(1.863.431)
(3.229.394)
acumulada
Nestas
condições,
na 42ª Assembleia
Geral
realizada
em
de novembro de 2015, deliberaram
stribuído
.................................................................
372.178
687.284
688.128
9.962.917 10.651.045
747.616 9.688.283 10.435.899 os acionistas da CPTM, pelo cometimento
www.cptm.sp.gov.br
à Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras
as explicativas são parte integrante das demonstrações
contábeis.

Secretaria dos
Transportes
TransportesMetropolitanos
Metrpolitanos

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CNPJ: 71.832.679-0001-23

DEMONSTRAÇÃO
RESULTADO
PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS
BALANÇO
PATRIMONIAL
EM 31de
DEavaliação,
DEZEMBRO
DE 2014 para
E 31 DE
DEZEMBRO
2013 E 1 aporte
DE JANEIRO
DE 2013
expressospor
em reais
mil)
15.3. Abertura
vencimento
- Fluxo de caixa
futuro das DO
operações
de arrendamento
mercantil:
- FIPECAFI
da elaboração
do laudo
premissa
efetivação
do DE
respectivo
em bens,
nos- (Valores
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
Passivo
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
Ativo
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
termos da Lei 6.404/76.
               2018
               
2017
2014
2013
(Reapre(Reapre(Reapre(ReapreO Laudo de Avaliação de Valor elaborado pela FIPECAFI
está atualizado
sentado
sentado
sentado
sentado para a data base de 30/09/2018, con- Prazos          
Principal
Encargos
  Total
Principal
Encargos
  (ReapreTotal
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
sentado
forme escrita desta Companhia, totalizando R$ 1.083.345.
Vencidos
3.105
8.000
11.105
Passivo circulante
Ativo circulante
(Nota 2.3))
Fornecedores...........................................................
205.639
191.454
Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 3) .....................
59.024
93.106
45.455
Até 1 ano 126.647
39.177
59.485
98.662
36.174
62.101
98.275
              2018
              
2017
Receita líquida (Nota 24) ............................................................................ 2.007.551
1.969.045
Operações de Arrendamento Mercantil
Contas a Receber de Clientes .....................................
12.002
9.584
1.801
De
1 a 5 anos53.714
192.035
380.376
177.318
203.058
Financeiro (Nota
15) ..............................................
55.897
51.758
Impostos a Recuperar (Nota 4) ...................................
22.322 Depreciação
21.540
7.924
Depreciação
Custo dos 188.341
serviços prestados
(Nota 25) ..................................................
(1.884.268) 380.376
(1.699.251)
Pessoal e Encargos Sociais ....................................
14.087 de 5 anos
22.934
18.329
Adiantamentos a Empregados ....................................
14.065
11.094
9.681
485.450
626.035
539.344
181.785
Acima
Lucro bruto140.585
.................................................................................................
123.283 721.129
269.794
Ativos           
  Custo
Saldo
Custo acumulada    Saldo
acumulada
Provisão trabalhista .................................................
65.506
67.555
56.360
Adiantamentos a Fornecedores (Nota 5) ....................
16.022
16.594
13.091
Despesas
administrativas
(Nota
26)
...........................................................
(659.444)
(557.113)
719.767
396.411
1.116.178
752.836
446.944
1.199.780
Terrenos Trabalhistas
e Leito dea Linha
105.836
103.879
103.879
Impostos,
Taxas e Contribuições-.............................
19.088
14.060
15.636
Indenizações
Reembolsar (Nota 6) ..... 105.836
8.441
1.624 8.179
Outras receitas (despesas) líquidas (Nota 27) ...........................................
(112.241)
(88.434)
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
4.748
17.802
17.490
Outros créditos ............................................................
11.253
12.127
7.242
Via Permanente, Edifícios,
Contas a Pagar ........................................................ 16. Receitas
11.786
14.570
12.274
Estoques (Nota 7) ....................................................... 110.189
109.247
111.464
Resultado antes das receitas e despesas ﬁnanceiras............................
(648.402)
(375.753)
diferidas
Instalações
1.120.643
(352.981)
767.662
1.120.643
(325.702)
794.941
Receitas diferidas (Nota
17) ....................................
9.757
3.515
19
Total
do ativo circulante .............................................
253.318
274.916
204.837
Receitas ﬁnanceiras (Nota 28) ...................................................................
57.880
142.528
Total do passivo circulante ....................................
386.508
320.797
363.320
               
2018                
2017
Equipamentos de Transportes
Despesas ﬁnanceiras (Nota 28) .................................................................
(111.880)
(230.222)
Passivo não circulante
Ativos não circulantes mantidos para
1.500
(629)
871
1.500de Arrendamento
(579)
921
(702.402)
(463.447)
Resultado antes do Não
imposto de renda e contribuição social................. Não
Operações
Mercantil
aFerroviários
venda (Nota 8) .........................................................
1.175
..............................................
796.573 da Receita  
824.742
850.804
Ativo
não circulante
Circulante
circulante
Total Circulante
circulante
Total
Despesa com
Imposto de Renda e Contribuição
Social (Nota 29) ............
(34.810)
(26.972)
Trens
280.012
(90.887)
189.125 Financeiro
280.012(Nota 15)(83.887)
196.125 Natureza
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
2.374
37.958
Realizável a Longo Prazo.......................................... 355.528
281.664
197.623
Prejuízo
(737.212)
(490.419)
turístico 41.474
55 do exercício..................................................................................
55
44
44
Outros
Equipamentos
Contas a Pagar ........................................................ Bilhetes
16.043- expresso
16.111
913
Contas a Receber
de Clientes de
(Nota 9) .....................
7.543
7.955
6.180
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
contábeis.
Convênio
CPTM/ERMAP
.........................................
25.330
25.330
25.330
Cauções
e
Depósitos
Judiciais/Recursais
(Nota
10)
.
305.445
230.143
146.022
Transporte
30.717
(19.913)
10.804
30.717
(18.377)
12.340 Antecipação de venda de
CBTU - cisão (Nota 11) ...........................................
15.852
15.852
15.852
Outros créditos (Nota 11)...........................................
23.021
24.047
25.902
4.659
4.659 DOS FLUXOS
4.307 DE CAIXA 4.307
Equipamentos,
Máquinas
e
DEMONSTRAÇÃO
Provisões para contingências (Nota 18) ................. inservíveis
844.178 e sucatas
583.940
405.077
Convênio CPTM/ERMAP
...........................................
19.519
19.519
19.519
Provisões
Para  
Beneﬁ(30.582)
cios a Empregados
(Nota
308.589 e arrendamentos
306.478
93.519
Investimento
(Nota 12) .............................................. 30.591
149    (30.585)
149
149
    515   
7.566 INDIRETO)
8.081
    
516   FINDOS
8.082 EM
8.598
(MÉTODO
PARA
OS EXERCÍCIOS
    6
30.591
    
9 19) Aluguéis
Ferramentas
Passivos futuros - FIDC (Nota 20) .........................
4.288
30.016
Imobilizado .................................................................10.355.525
9.935.821
9.031.799
31
DE
DEZEMBRO
DE
2014
E
2013
(Valores
expressos
em
reais
mil)
    5.229    7.566
12.795    4.867    8.082
12.949
1.569.299
1.074.304
1.567.342
(459.127)
1.108.215
Receitas diferidas (Nota
17) ....................................
9.630
11.929
20.050
Imobilizado em Uso/Andamento (Nota13) .................
8.363.312   (494.995)
7.943.510
7.750.577
2014
2013
Bens Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE) (Nota 2.9.ii.) 17. 696.820
696.820
Imobilizado Extensão Leste (Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820
Provisões para
contingências(Reapre12.6.1. Movimentação do período (Custo de aquisição):

1.483.035
sentado
2018
2017
6.629.676
(Nota 2.3))
608.448
662.841
157
1.
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais
750.323
89.564
80.782
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício.............................................................. (737.212)
(490.419)
(114.976)
(145.906)
7.572
698.012
(5.179.415)
(4.544.585)
(4.133.497)
Depreciação / amortização ..............................................................................
227.539 743.623
222.970
Ativos               
   2017 Adições
17.1.
Trabalhistas
e Cíveis3.254.231
6.664.780
7.336.252
Redução ao Valor Recuperável - Impostos .....................................................
475
Terrenos e Leito de Linha
103.879
37
1.920 para Aumento
105.836
105.836
Adiantamentos
de Capital
.................. Das
1.228.786
329.915
reclamatórias
relativas 4.347.628
a ações cíveis
destaca-se
pedidos
de indenização
decorrentes
de acidentes
com
Redução
ao
Valor
Recuperável
Contas
a
Receber
de
Clientes
....................
1.120
490
Total do patrimônio
líquido ....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
Via Permanente, Edifícios, Instalações
1.120.643
- 1.120.643
1.120.643
transportados
pela
Companhia
e ao
deValor
incidentes
ocorridos
no leito férreo e de execução6.600
fiscal. 1.132
Total .......................................................................... passageiros
10.995.463
10.510.412
9.448.214
Total ..............................................................................10.995.463
10.510.412
9.448.214
Redução
Recuperável
- Outros Ativos...............................................
Equipamentos de Transportes
1.500
1.500
1.500 Quanto aos processos trabalhistas referem-se
a pedidosTrabalhistas
de pagamento
de diferenças de remuneração
decorProvisão - Contingências
e Cíveis ..............................................
352.700
327.612
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Ferroviários
Reversão de
- Contingências
Trabalhistas
e Cíveis .............................................
(80.239)
(100.203)
rentes de cálculos de horas extras, adicionais
periculosidade,
insalubridade
e de risco, acidentes
de trabalho,
DEMONSTRAÇÃO
DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO280.012
LÍQUIDO PARA OS-EXERCÍCIOS FINDOS- EM 31280.012
DE DEZEMBRO
DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
Trens
280.012
Provisão
previdenciárias
...............................................................................
51.174
572
diferenças de verbas rescisórias
pagas a empregados aposentados, incidências de anuênio em outras verbas
Ajuste de
Total
Despesa com Previdência Privada ..................................................................
33.041
59.481
Outros Equipamentos de Transporte
30.717
30.717 Prejuízos
30.717 trabalhistasAdiantamento
e casos
semelhantes.
Capital
ReservaReserva de
avaliação
para
aumento
patrimônio
Baixa do Ativo Imobilizado ...............................................................................
52.136
5.101
social
de capital-         reavaliação
patrimonial
de é
capital
líquido ações
30.591
    
   30.591acumulados
30.591 Subtotal
Equipamentos, Máquinas e Ferramentas
A Companhia
parte em diversas
trabalhistas nas quais funcionários aposentados da Fepasa
pleiteam
1º de janeiro de 2013 ..................................................................
6.629.676
157
1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
4.347.628
7.782.652
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos .........................................
26.972
1.920
1.569.299
1.569.299
DEMONSTRAÇÃO
DO
RESULTADO
PARA34.810
OS EXERCÍCIO
NÇO
PATRIMONIAL
EM 31
DE2.3)
DEZEMBRO
DE1.567.342
2014 E 31
DE DEZEMBRO
DE 2013
E 1 DE
JANEIRO198.165
DE 2013 - (Valores
em
reais
mil)
equiparação
salarial
funcionários
ativos
da
CPTM.
Nessas
ações
a
Companhia
atua
essencialmente
como
Ajustes
de exercícios anteriores
(Nota
...............................
-    
-37       
(386.530)
7.572
(180.793) expressos
- aos
(180.793) (=)
Lucro (prejuízo) líquido ajustado ............................................................. (57.856)
53.708
Em
01 de janeiro de a
2013
(reapresentado)...............................
6.629.67601/01/2013
157
750.323
(4.133.497)
7.601.859
EM que
31 DE
DEZEMBRO
DE 2014efetuados
E 2013 - (Valores
expressos
um
agente do4.347.628
Governo
do Estado
de São
Paulo/ dado
quaisquer
desembolsos
nessas ações
são e
Passivo
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
31/12/2014
31/12/2013
¹Corresponde
depósito
judicial
efetivado
pela Companhia
para cobertura
de pleito de7.572
desapropriação
e que, 3.254.231
(Acréscimo)
decréscimo
do
ativo circulante
e não circulante
Total do resultado abrangente do exercício
(Reapre(Reaprereembolsados
a CPTM
nos termos
no Parecer
CJ/SFde
958/2010
da Consultoria Jurídica da Secretaria
da Fazenda
Contas a Receber
Clientes .........................................................................
(3.126)
(10.047)
Prejuízo
exercício
..........................................
- (Reapre(490.419)
(490.419)
assim do
sendo,
foi(representado)
reclassificada
da conta de (Reapredepósitos judiciais
e- recursais para- este grupo (nota
9.1) (490.419)
sentado
sentado
sentado
sentado
Ajustes de avaliação patrimonial
do Estado de São Paulo acatado peloImpostos
Sr. Procurador
Geral do Estado em 31/01/2010 por meio
do processo
a Recuperar .....................................................................................
(1.257)
(13.616)
(Nota
2.3)) (153.478)
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
Remensurações de benefício pós emprego ...............................
- (Nota -2.3))
(153.478)
(153.478)
Adiantamentos a Empregados ........................................................................
(2.971)
(1.412)
1000288-601078/2010.
12.6.2.
Movimentação
do período (depreciação):
Total
do resultado
abrangente do exercício..................................
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
Passivo circulante
Adiantamentos
a
Fornecedores
.......................................................................
572
(3.503)
de(Nota
reavaliação
(a) Classificação
de
Risco de Perda
Fornecedores
205.639
126.647
191.454
s Reserva
de Caixa
3) .....................
59.024
93.106
45.455
Saldo ...........................................................
em
Indenizações
Trabalhistas
a
Reembolsar
........................................................
(6.817)
Realização
da
Reserva
...............................................................
(79.331)
79.331
Receitano
líquida
(Nota 24)
2.007
Operações de Arrendamento Mercantil
e Clientes .....................................
12.002
9.584
1.801
A CPTM
constituiu no
exercício
de 2018 provisão
montante
de ............................................................................
R$ 698.012 (R$ 743.623 em 2017). Os 6.555
deEfeitos tributários sobre a realização da Reserva ......................
26.972
26.972
26.972
30/09/2018
Estoques
..........................................................................................................
(942)
2.217
Financeiro
55.897
ar Capitalização
(Nota 4) ...................................
22.322
21.540 157
7.924
Custo
dos
serviços
prestados
25) ..................................................
(1.884
sembolsos
possíveis
decorrentes
da
eventual
perda
das
ações
com
risco(Nota
de perda
provável poderão ocorrer
no
de reserva de capital ............................................
(157)
- (Nota 15) ..............................................
- 53.714
-51.758
Depósitos Judiciais e Recursais ...................................................................... (75.302)
(84.122)
Saldo- em
Laudo
de Sociais
Pessoal
e
14.087
22.934
18.329
mpregados
14.065
9.681
Recursos ....................................
para aumento de capital no período
...........................11.094
- Encargos
- ....................................
681.442
681.442
Lucro
bruto
123
período
de aproximadamente
2 a(209)
3 56.360
anos,
emativos
média.
As .................................................................................................
ações com classificação de perda possível
no exercício
Outros
....................................................................................................
(4.699)
(4.162)
Provisão
65.506
rnecedores
(Nota
5) ....................
16.022
16.594 2017
13.091
Ativos               
Adições
Adições
31/12/2018
avaliação
Devolução
de recursos
ao GESP ...............................................
-trabalhista .................................................
(209)67.555
Despesas
administrativas
26) ...........................................................
de 2018
totalizaram
151.608 (R$
162.601
em
2017),
para
os quais
nenhuma
provisão
é requerida conforme(659
Capitalização
de Recursos
Antecipados-majoritário
4.698.946
- Taxas e Contribuições
4.698.946
(4.698.946)R$
-15.636
(Acréscimo)
/ decréscimo
do ativo
não(Nota
circulante
mantido
para venda
Impostos,
.............................
19.088
14.060
histas
aPermanente,
Reembolsar
(Nota
6) ..... Instalações
8.441 .................. 1.624
8.179
Via
Edifícios,
325.702
20.403
346.105
6.876
352.981
Saldos em 31 de dezembro de 2013
receitas
líquidas (Nota 27) ...........................................
(112
Tributos parcelados (Nota 16) ................................. práticas
4.748
17.802 no Brasil.
17.490
contábeis adotadas
.....................................................
11.253
12.127
7.242
Ativo nãoOutras
Circulante
Mantido(despesas)
para Venda .......................................................
(1.175)
Equipamentos
Transportes
37Contas
(reapresentado
(Notade
2.3))
.......................................................
11.328.779
697.964
(145.906)
(4.544.585)
7.336.252
329.915 14.570 7.666.16712.274
a Pagar
........................................................
11.786
.....................................................
110.189
109.247
111.464
Resultado
receitas
e despesas
ﬁnanceiras............................
Acréscimo
/ (decréscimo)
dodas
passivo
circulante
e não circulante
616
Total
do resultado abrangente do exercício
Avaliação
deantes
perdas
prováveis
Avaliação
de perdas possíveis(648
13
629
Ferroviários
579
Receitas
diferidas
(Nota
17)
....................................
9.757
3.515
19
ante
.............................................
253.318
274.916
204.837
Fornecedores
...................................................................................................
78.992
(64.806)57
Prejuízo do exercício .................................................................
(737.212)
(737.212)
(737.212)
Receitas
ﬁnanceiras (Nota 28) ...................................................................
2018
2017
2018
2017
Total do passivo
....................................
386.508das ações
320.797
363.320
Trensde avaliação patrimonial
83.888
5.235
89.123circulante
1.764
90.887 Natureza
Ajustes
Pessoal eDespesas
Encargos Sociais
............................................................................
(8.847)
4.605
ﬁnanceiras
(Nota 28) .................................................................
(111
Passivo não
circulante
esRemensurações
mantidos
para
de benefício pós
emprego
...............................
- 1.150
- 19.526
30.930 387
30.930
30.930
Trabalhistas
608.448
662.841
31.056
Outros
Equipamentos
de
Transporte
18.376
19.913
Provisão trabalhista
.........................................................................................
(2.049) 47.444
11.195
Total do resultado abrangente do exercício..................................
- - de Arrendamento
30.930
(737.212)
(706.282)
(706.282)
(702
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social.................
Operações
Mercantil
.....................................................
1.175
89.564
80.782
120.552
Cíveis
Impostos, Taxas
e Contribuições .....................................................................
5.028 115.157
(1.576)
30.582
    2Financeiro
  30.584
   
1
  30.585
Equipamentos,
Reserva
de reavaliaçãoMáquinas e Ferramentas
(Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Despesa .........................................................................................
com Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota
29) ............(4.349)(34
Realização da Reserva...............................................................
- 26.827 (102.382)
102.382
Tributos parcelados
(48.638)
698.012
743.623
151.608
162.601
485.954
494.995
Tributos
parcelados (Nota--9.041
16) .................................
2.374
37.958
41.474
Prazo
.......................................... 355.528
281.664459.127
197.623
Efeitos tributários sobre a realização da Reserva ......................
34.810
Prejuízo
do exercício..................................................................................
(737
(b)34.810
Movimentação
do
período34.810 913
Contingências
liquidadas
................................................................................. (63.397)
(49.120)
Contas a- Pagar ........................................................
16.043
de Recursos
Clientes para
(Nota
9) .....................
7.543
6.180
aumento
de capital no período
........................... 7.955
898.871 16.111
898.871
Receitas
diferidas
............................................................................................
3.943
(4.625)
12.7.
Imobilizado
em
andamento
As notas explicativas são parteReversões/
integrante das demonstrações
con
Convênio
.........................................
25.330 1.228.786 25.330 7.893.56625.330
osSaldos
Judiciais/Recursais
(Nota
. .........................................
305.445
230.143
146.022
em 31 de dezembro
de 10)
2014
11.328.779
630.392 CPTM/ERMAP
(114.976)
(5.179.415)
6.664.780
Bens cedidos - metrô (extensão leste) ............................................................
696.820
cisão
11)
...........................................
15.852
15.852
15.852
ta Em
11)...........................................
23.021
25.902
31 de dezembro de 2018,
27 contratos 24.047
(33Asem
vinculados
ao -imobilizado
técnico
em andamento,
notas2017),
explicativas
são parteCBTU
integrante
das (Nota
demonstrações
contábeis.
2017
Provisões DEMONSTRAÇÃO
Liquidações
2018
Baixas
DOS
FLUXOS
DE CAIXA
Outros passivos ...............................................................................................
(2.852)
18.640
Provisões para contingências (Nota 18) ................. Natureza
844.178das ações
583.940
405.077
RMAP ...........................................
19.519
19.519
encontram-se paralisados
em 19.519
função
de insuficiência
orçamentária
e financeira.
DEMONSTRAÇÃO
DO VALOR
ADICIONADO
662.841
124.191
(107.597)
(70.987)
608.448
DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
ABRANGENTE
Provisões Para Beneﬁcios
a Empregados (Nota
19)Trabalhistas
308.589
306.478
93.519
12) ..............................................
149
149
149
INDIRETO)
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
(=) Caixa líquido (aplicado(MÉTODO
nas) gerado pelas
atividadesPARA
operacionais
.... (191.393)
552.402
EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
E 2013
PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO
DE 2014
E 2013
Passivos futuros
- FIDC
(Nota 20) .........................
4.288
30.016
.....................................................
10.355.525
9.935.821DE 20149.031.799
89.317
  
(26.464)
(54.071)
89.564
Cíveis
2.80.782
Fluxo de caixa   
das
atividades
de
investimentos
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em
13. Intangível
(Valores
expressos em7.943.510
reais mil)
(Valores expressos em reais
mil)
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
o/Andamento
(Nota13) .................
8.363.312
7.750.577
Compra de Imobilizado
/ Intangível .................................................................
(1.136.150)
743.623
213.508
  (134.061)
(125.058) (711.285) 698.012
2014
2013
Bens
Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE) (Nota 2.9.ii.)
696.820
696.820
ão Leste (Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820
2014
2013 (=) Caixa
líquido aplicado nas atividades de investimentos ....................... (711.285) (1.136.150)
Taxas anuais
de
Provisões para
benefícios
a1.483.035
empregados
Total do passivo não circulante ............................. 18.2.715.389
2.523.448
Lilás (Nota 2.9 iii.) ..................... 1.295.393
1.295.491
1.281.222 (Reapre(Reapre3. Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
  2017 Em 31/12/2018, considerando todas as
   13.806
amortização
sentado)
Patrimônio líquido 2018
)....................................................
29.768
17.862
modalidades
de de
benefícios
a para
empregados
concedidos
Companhia,
sentado
Valor
Recebido a Título
Adiantamento
Futuro Aumento
de Capital.... pela
898.871
681.442
Receitas
...................................................................................................
Sistema
de bilhetagem eletrônica
20%
3.500 a posição
Capital social (Nota3.500
23) .............................................
11.328.779
11.328.779
6.629.676
rculante
......................................
10.740.970
10.235.496 2.033.823
9.243.377 1.991.559
de ativos
e passivos
segue
abaixo:
Devolução de Recursos ao GESP...................................................................
(209)
(Nota
2.3))
Receita
operacional
tarifária ................................................................... 1.198.777
1.159.260
Reservas de Capital
..................................................
157
Software
e licenças
20%
48.525
55.618
1. Fluxo
de caixa
das atividades
operacionais
Amortização
de Fundo
de Investimento
em Direitos
Creditórios
.....................
(4.288)
(25.728)
Resultado
líquido do exercício ................................................................
(737.212)
(490.419)
Reservas
de Reavaliação..........................................
630.392
697.964
750.323
Subvenção Recebida para Operação.....................................................
784.818
772.190
   2018
   2017
218
   
Software
em
desenvolvimento
Pagamento
de Arrendamento
Mercantildo
Financeiro
........................................
(25.986)
(24.106)
Lucro
(Prejuízo) Líquido
Exercício
..............................................................
(73
Ajuste deOutros
Avaliação
Patrimonial
................................
(114.976)
(145.906)
7.572
Outras receitas .......................................................................................
55.283
61.731
Componentes
do Resultado
Abrangente
- benefício definido
52.243
59.118 Plano de pensão(4.544.585)
(=) Caixa líquido
gerado /pelas
atividades
de ﬁnanciamentos .................... 868.597
631.399 22
PrejuízosItens
acumulados
...............................................
(4.133.497)
Provisão para Perda de Créditos - Ativos Financeiros ...........................
(5.055)
(1.622)
Depreciação
amortização
..............................................................................
que não serão
reclassiﬁcados para o resultado (5.179.415)
Ativos financeiros
490.863
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa ...................................
(34.082) 466.671
47.651
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Insumos
adquiridos
de terceiros .......................................................... (1.491.986)
(1.246.020)
(33.113)
(38.037)
Amortização
acumulada
Remensurações em obrigações de benefício pós emprego
(Nota 2.3) ...
30.930
(153.478)
Redução ao Valor Recuperável - Impostos
.....................................................
(1.024.494)
(1.149.582)
Obrigações
Adiantamentos para
Aumento de Capital ..................
1.228.786
329.915
4.347.628
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício ....................................
93. 106
45.455
Custos dos Serviços Prestados ..............................................................
(904.782)
(768.964)
19.130
21.081
do resultado
abrangente
do exercício
...........................................
(643.897}
Redução de
ao caixa
Valorno
Recuperável
- Contas
a Receber
de Clientes
....................
Total doTotal
patrimônio
líquido
....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros ..................................
(587.204)
(477.056)
Caixa e equivalente
ﬁm do exercício
........................................
59.024
93.106
(533.631)
(682.911)
Déficit
atuarial (706.282)
13.1.
Movimentação
do período
(Custo10.510.412
de Aquisição):
Total ..........................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
.....................................................
10.995.463
9.448.214 745.539
Redução
ao
Valor
Recuperável
Outros
Ativos...............................................
Valor
adicionado
bruto...........................................................................
541.837
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações
contábeis.
notas explicativas
são parte integrante das demonstrações contábeis.
Passivo
atuarial com
plano de pensão - benefícioAsdefinido
Depreciação e amortização ...................................................................
(227.539)
(200.783)
Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis
..............................................
As notas explicativas são
parte integrante
das demonstrações contábeis.
responsabilidade da
patrocinadora
533.631
682.911 35
DIRETORIA
EXECUTIVA DA CPTM
Valor adicionado líquido produzido pela entidade..............................
314.298
544.756
Reversão
Contingências
Trabalhistas e Cíveis
.............................................
2017
Adições
Reclassificações¹
Baixas
2018
Passivo
atuarial
com
benefício
de
saúde
79.134
68.460 (8
Valor
adicionado
recebido
em
transferência
.......................................
57.880
142.528
MANUELem
SEABRA
BANDEIRA
O DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (ValoresMÁRIO
expressos
reaisRODRIGUES
mil)
Provisão
- previdenciárias ...............................................................................
5
Receitas ﬁnanceiras ...............................................................................
57.880
142.528
Passivo
atuarial
com
benefício
de
desligamento
dos
Diretor
Presidente
Ajuste de
Adiantamento
Total
Despesa com Previdência Privada ..................................................................
Valor
adicionado
total a distribuir
.........................................................
372.178 Reserva
Sistema
de bilhetagem
eletrônica
3.500
- 687.284
3.500
  10.309
  16.948 3
ex empregados
da FEPASA patrimônio
Capital
Reserva
de
avaliação
Prejuízos
para aumento
Pessoal ....................................................................................................
862.253
744.068
MILTONSubtotal
FRASSON
EVALDO JOSÉ
DOS REIS FERREIRA
Baixa do Ativo Imobilizado
...............................................................................
social 55.618
de capital 6.569
reavaliação
patrimonial
acumulados
de capital
líquido
Software e licenças
(79)
(13.583)
48.525
623.074
768.319 5
Total do passivo
atuarial
Remuneração direta ...............................................................................
653.308
602.851
e Financeiro 4.347.628
de Engenharia
e Diferidos
Obras
3 ..................................................................
6.629.676    157
1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
Imposto
Renda e Diretor
Contribuição
Social
.........................................
- 166.744
  218
        --    
- Diretor Administrativo
218 Remensurações
Software
em desenvolvimento
reconhecidas
na7.782.652
demonstração
dosde
resultados
abrangentes
corresponde
ao plano de pensão 3
Benefícios
...............................................................................................
103.413
s anteriores
(Nota 2.3) ...............................
(386.530)
7.572
198.165
(180.793)
(180.793) (=) Lucro (prejuízo) líquido ajustado ............................................................. (5
       
(79)
(13.583)
52.243
FGTS
......................................................................................................
37.804
de
benefício
definido,
no exercício
findo em 31/12/2018, houve um
ganho
de R$ 219.762 (perda de R$ 64.058
SILVESTRE
EDUARDO
ROCHA RIBEIRO
JOSÉ
LUIZ LAVORENTE
2013
(reapresentado)...............................
6.629.676 59.118
157 42.2016.787750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
4.347.628
7.601.859
(Acréscimo) / decréscimo
ativo circulante
e não circulante
Impostos,
e Contribuições .........................................................
129.581
198.580
Diretor de Planejamento
e Projetos
Diretor de do
Operação
e Manutenção
em 2017).
angente
doTaxas
exercício
¹Reclassificação
para
o
Imobilizado
referente
registro
constatado
no
ativo
intangível
indevidamente.
Federais ..................................................................................................
197.559
Contas
a
Receber
de
Clientes
.........................................................................
o (representado)
..........................................
-128.800
(490.419)
(490.419)
(490.419)
Dentre os benefícios mantidos pela CPTM em favor de seus empregados enquadrados nas exigências do CPCEstaduais
................................................................................................
474
908
patrimonial
Impostos a Recuperar .....................................................................................
13.2. Movimentação
do período (Amortização):
33 (R1) se apresentam os seguintes benefícios:
Municipais
...............................................................................................
307
113
benefício
pós
emprego ...............................
(153.478)
(153.478)
(153.478)
MARLÍ CÂNDIDO
DUTRA
Adiantamentos a Empregados ........................................................................
Remuneração
de Capitais de Terceiros ...............................................
angente
do exercício..................................
- 2017 -117.556
(153.478)
(490.419)2018 Benefícios
(643.897) pós-emprego:
(643.897)
CRC.CT.1SP-131206/O-7
Adições 235.055
Reclassificações
Baixas
Adiantamentos
.......................................................................
111.880
230.222
1. Plano de Previdência dos ex-funcionários da
CBTU com aa Fornecedores
Refer;
ãoJuros .......................................................................................................
Sistema
de bilhetagem eletrônica
3.500 - 5.676
-(79.331)
-- 79.3313.500
..................................................................................................
4.833
Indenizações Trabalhistas a Reembolsar ........................................................
rvaAluguéis
...............................................................
2. Explicativas,
Plano- de Parecer
Saúde;doeConselho
As
Demonstrações
Contábeis
completas
com
as
Notas
Fiscal,
Parecer
do
Conselho
de
Administração
e
Relatório
dos
Auditores Independentes Sobre as Demonstrações
6.042 26.972
       (15) - (10.951)
29.613
Software
licenças
Lucros
retidose/ prejuízo
do exercício
..................................................
(490.419)
bre
a realização
da Reserva
......................
- 34.537 (737.212)
26.972
26.972Causa
Estoques
..........................................................................................................
3. Benefício
de Desligamento
Sem Justa
dos funcionários
oriundos da ex-FEPASA.
Valor adicionado distribuído .................................................................
372.178
687.284 Financeiras foram publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo - Empresarial. Está disponível no site da Companhia o Relatório da Administração.
Imobilizado Linha 5 Lilás (Nota 2.9 iii.) ..................... 1.295.393
Intangível (Nota 14)....................................................
29.768
Total do ativo não circulante ......................................10.740.970

1.295.491
17.862
10.235.496

Total do passivo não circulante .............................
Patrimônio líquido
em
Capital social (NotaSaldo
23) .............................................
Reservas de Capital
..................................................
30/09/2018
Reservas de Reavaliação..........................................
de................................
Ajuste de AvaliaçãoLaudo
Patrimonial
Prejuízos acumulados
...............................................
Reclassificações¹
   2018
avaliação

1.281.222
13.806
9.243.377

2.715.389

2.523.448

Natureza das ações
11.328.779
11.328.779
Trabalhista
630.392
697.964
Cíveis

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CNPJ: 71.832.679-0001-23

erva de capital ............................................
157 38.037
(157)
6.042
      
(15) - (10.951)
33.113
ento de capitalAs
nonotas
período
...........................
- contábeis.
explicativas
são parte integrante das demonstrações
Fornecedores
os14.
ao GESP
...............................................
cursos Antecipados-majoritário ..................
4.698.946
2018
2017
zembro de 2013
Entidades
privadas nacionais
136.962
155.057
ta 2.3))
.......................................................
11.328.779
697.964
(145.906)
(4.544.585)
angente
do exercício
Concessões
e Entidades públicas
12.994
21.696
o .................................................................
(737.212)
Entidades estrangeiras
10.500
9.389
patrimonial
107.485
188.919
Provisão
de serviços
e fornecimentos realizados
benefício
pós emprego
...............................
30.930
angente do exercício..................................
30.930
(737.212)
267.941
375.061
ão
Arrendamento mercantil financeiro
rva15.
...............................................................
(102.382)
102.382
breContrato
a realização
da Reserva
......................
- prazo de
- 20 anos, cujo
34.810
- para
firmado
em 19
de março de 2010 pelo
objeto é a Concessão
Administrativa
ento de capital no período ...........................
a prestação
de serviços de manutenção
preventiva, corretiva,
revisão
geral e a modernização
da(5.179.415)
frota da Linha
zembro
de 2014 .........................................
11.328.779
630.392
(114.976)
8 - Diamante da CPTM, dentro dos padrões
pré-definidos
de
confiabilidade,
disponibilidade
e
tempo
de
reparo,
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

-

-

-

Depósitos Judiciais e Recursais ...................................................................... (7
Benefícios
de curto
prazo:
www.cptm.sp.gov.br
681.442
681.442
Outros
ativoscontábil
....................................................................................................
Liquidados
meses do fechamento
exercício
contabilizados como despesas no exercício em
- em até 12
(209)
(209) do
4.698.946
(Acréscimo) / decréscimo do ativo não circulante mantido para venda
que
ocorreram;(4.698.946)
enquadram-se nesta categoria:
1. Anuênio/Gratificação por Tempo de Serviço;Ativo não Circulante Mantido para Venda .......................................................
7.336.252
329.915
7.666.167
2. Seguro de Vida em Grupo;
Acréscimo / (decréscimo) do passivo circulante e não circulante
3.(737.212)
Vale Refeição e Vale -Alimentação;
Fornecedores...................................................................................................
7
Secretaria(737.212)
dose
Transportes Metrpolitanos
4. PPR - Programa de Participação
nos Resultados.
Pessoal e Encargos Sociais ............................................................................
30.930
30.930
(a) Programa previdenciário
Provisão trabalhista .........................................................................................
(706.282)
(706.282)
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
é mantenedora
de um programa
previdenciário enquadrado no
Impostos,
Taxas e Contribuições
.....................................................................
regime de
(Fundos de- Pensão)
constitucionalmente
como complementar aquele do (4
- previdência privada
Tributosadmitido
parcelados
.........................................................................................
34.810Geral provido pelo
Regime
Estado,34.810
sob legislação
específica
(Lei .................................................................................
nº 6435/77, revogada e substituída pela Lei (6
Contingências
liquidadas
898.871
Complementar
nº898.871
109/2001). Segundo
esse normativo,
os fundos
de pensão são constituídos sob contribuições
Receitas diferidas
............................................................................................
6.664.780
1.228.786
7.893.566
de empregados e empregadores, sob regimeBens
de capitalização,
regulamentação
própria, geridos de forma
cedidos - metrô com
(extensão
leste) ............................................................
independente por meio de entidades de finalidade
criadas pelas empresas. A CPTM, pela entidade
Outros específica
passivos ...............................................................................................
com renovação total da frota.
de previdência
complementar denominada REFER,
um planonas)
de gerado
benefícios
principal ....
ca-(19
DEMONSTRAÇÃO
DO VALOR
ADICIONADO
DEMONSTRAÇÃO
DO
RESULTADO
ABRANGENTE
(=) Caixainstituiu
líquido (aplicado
pelasdefinidos,
atividadescuja
operacionais
O processo de modernização
consistiu
na renovação total da frota dedicada a Linha 8
Diamante, em duas
etaracterística
previa aDE
preservação
de uma renda
de de
inatividade
ao de
nível
das últimas remunerações dos
CÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO
2014 E 2013
2. Fluxo
caixa das similar
atividades
investimentos
pas, abrangendo, na primeira etapa, o fornecimento de 12 trens novos de 8 carros, totalizando 96 carros, e, na
empregados.
(Valores expressos em reais mil)
(Valores expressos
em reais mil)
Compra de Imobilizado / Intangível ................................................................. (7
segunda etapa, o fornecimento de 24 trens novos
de 8 carros, 2013
totalizando 192 carros.
2014
O programa de benefícios
previdenciários
o pagamento dos seguintes benefícios:
2014
2013 garante
(=) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ....................... (71
Conforme cláusula contratual, os mecanismos de pagamento
da
contraprestação
pecuniária
e
da
remuneração
(Reapre• Aposentadoria por idade;
(Reapre- 3. Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
da concessionária, referente a renovação da frota de trens, sentado)
está sendo liquidada financeiramente mediante paga- • Aposentadoria por tempo de contribuição;
sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... 89
mentos de parcelas mensais por trem entregue,
desde o mês
base da entrega física até o período final do contrato • Aposentadoria especial;
................................................................................
2.033.823
1.991.559
(Nota 2.3)) Devolução de Recursos ao GESP...................................................................
tarifária
1.198.777
1.159.260
(240 ...................................................................
meses), valor este reajustado anualmente
com base na
variação do Índice de Preços ao Consumidor - FIPE. • Aposentadoria por invalidez;
Resultado
líquido
do exercício ................................................................
(490.419) Amortização de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.....................
a para
Operação
.....................................................
784.818
Também,
nos
termos contratuais, os trens novos
adquiridos772.190
e/ou fabricados
pela
Concessionária
estão em uso • Pecúlio por morte; (737.212)
Pagamento de Arrendamento Mercantil Financeiro ........................................ (2
................................................................................
55.283
61.731
Outrose Componentes
do Resultado
Abrangente
na operação dos serviços de transporte público
de passageiros
da CPTM
serão transferidos
à CPTM
ao final • Pensão por morte.
Caixa líquido gerado pelas atividades de ﬁnanciamentos .................... 86
de Créditos - Ativos Financeiros ...........................
(5.055)
(1.622)
Itens que não serão reclassiﬁcados para o resultado
Além dos benefícios previdenciários acima, o(=)
Plano
BD garante os seguintes direitos:
da concessão.
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa ................................... (3
de terceiros .......................................................... (1.491.986)
(1.246.020)
•
Benefício
Mínimo;
Remensurações
em
obrigações
de
benefício
pós
emprego
(Nota
2.3)
...
30.930
(153.478)
Face ao exposto, a operação foi enquadrada(904.782)
como sendo Operação
de Arrendamento Mercantil, de acordo com
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício .................................... 9
Prestados ..............................................................
(768.964)
• Resgate de Contribuições;
Total do resultado abrangente do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
o CPC
06 (R2).e outros ..................................
erviços
de terceiros
(587.204)
(477.056)
Caixa e equivalente de caixa no ﬁm do exercício ........................................
5
• Benefício Proporcional Diferido;
taxa de juros utilizada é de 8,3% a.a, taxa541.837
utilizada para745.539
o cálculo do valor doAscontrato,
valor
presente
com
utoA
...........................................................................
notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações con
• Autopatrocínio.
desconto.
tização
...................................................................
(227.539)
(200.783)
Prevalece o regime atuarial
de capitalização
e comDA
avaliações
DIRETORIA
EXECUTIVA
CPTM periódicas realizadas em conformidade com a
uido produzido pela entidade..............................
314.298
544.756
legislação da previdência privada, reportadas ao órgão de fiscalização e controle do Ministério da Fazenda.
15.1.em
Abertura
por .......................................
vencimento - Carteira de57.880
arrendamento
a valor presente:
cebido
transferência
142.528
MÁRIO MANUEL SEABRA RODRIGUES BANDEIRA
A CPTM adota os procedimentos recomendados pelas Normas de Contabilidade emanadas pelo CPC nº 33
...............................................................................
57.880
142.528
Presidente
               
2018
               2017 (R1), que atua na padronização dasDiretor
demonstrações contábeis com o objetivo de permitir análises comparativas
al aPrazos       
distribuir.........................................................
372.178
687.284
Principal
Encargos
Total
Principal
Encargos
Total globais. A adoção das normas do CPC pela CPTM permite o melhor entendimento de suas operações e assegura
................................................................................
862.253
744.068
MILTON
FRASSON
EVALDO JOSÉ DOS REIS FERREIRA
Vencidos
3.105
8.000
11.105
- os
padrões necessários à credibilidade da Companhia.
...............................................................................
653.308
602.851
Administrativo e Financeiro
Diretor de Engenharia e Obras
Até 1 ano
61.870
3.981
65.851
59.828
3.580 Diretor
63.408
Em
31/12/2018,
o
valor
presente
das
obrigações
da
CPTM,
em
reais,
segundo as normas acima mencionadas,
................................................................................
166.744
103.413
De 1 a 5 anos
247.480
1.650
249.130
239.312
1.595
240.907 para com o programa previdenciário era de R$ 1.024.494.621 (R$ 1.149.581.898 em 2017). Os ativos acu................................................................................
42.201
37.804
EDUARDO ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE
407.312
  
2.716
410.028
453.696
3.025SILVESTRE
456.721
Acima de 5 anos
mulados e investidos no mercado financeiro por meio da REFER, na mesma data, montavam R$ 490.863.265
ontribuições .........................................................
129.581
198.580
Diretor de Planejamento e Projetos
Diretor de Operação e Manutenção
719.767
  16.347
736.114
752.836
  8.200
761.036
(R$
466.670.694
em
2017),
revelando,
pois,
um
déficit
de
cobertura
de
R$
533.631.356 (R$ 682.911.204 em
................................................................................
128.800
197.559
2017).
................................................................................
474
908
Circulante
76.956
63.408 Há de se informar que o déficit apurado no plano de benefícios em 31.12.2018 está influenciado pelo contrato de
................................................................................
307
113
MARLÍ CÂNDIDO DUTRA
Nãodecirculante
659.158
697.628 confissão de dívida firmado entre a REFER e a CBTU, não devidamente adimplido pela CBTU. A REFER execupitais
Terceiros ...............................................
117.556
235.055
CRC.CT.1SP-131206/O-7
tou
judicialmente
o
contrato
de
confissão
de dívida e atualmente a CBTU vem pagando, em virtude de determi................................................................................
111.880
230.222
15.2. Movimentação no período:
nação
judicial,
parcelas
mensais
de aproximadamente R$ 6 milhões de reais. No âmbito da Procuradoria Geral
................................................................................
5.676
4.833
As Demonstrações Contábeis completas com as Notas
Parecer
do Conselho
Fiscal,
Parecer do
Administração
Relatórioodos
Auditores Independentes
Sobre
Atualização
da Explicativas,
União - PGU
está em
andamento
processo
deConselho
tentativadede
conciliaçãoevisando
pagamento
parcial da dívida
uízo do exercício ..................................................
(737.212)
(490.419)
foram publicadas no Diário Oﬁcial
do Estado
São Paulo
- Empresarial.
Está disponível
no site
Companhia o Relatório
da Administração.
2017 ................................................................. Juros
monetária
Pagamentos
2018
pelade
União
Federal.
O pagamento
da dívida
de da
responsabilidade
da CBTU
restauraria o equilíbrio econômico,
stribuído
372.178
687.284 Financeiras
761.036 são parte integrante das demonstrações
58.679contábeis.    38.555
(122.156)
736.114 financeiro e atuarial do plano de
www.cptm.sp.gov.br
benefícios.
as explicativas

Secretaria dos
Transportes
TransportesMetropolitanos
Metrpolitanos

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CNPJ: 71.832.679-0001-23

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
BALANÇO PATRIMONIAL
EMde
31 DE
DEZEMBRO
DE 2014 Eo31método
DE DEZEMBRO
DE 2013
E 1 DE
JANEIROem
DE 2013
expressos
reais mil)
Para a estimativa
das obrigações
longo
prazo utilizou-se
do Crédito
Unitário
Projetado
seus- (Valores
2. Projeção
de em
custos
para o próximo exercício
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
Ativo
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
cálculos, também conhecido como método
de benefícios
acumulados
com Passivo
pró-rata de serviço ou como método 2.1.Custo
2014
2013
dos (Reaprejuros sobre (Reapreas obrigações calculadas (R$)
31/12/2019
(Reapre(Reaprebenefício/anos de serviço. Essa metodologia considera
cada período
de serviço como dando origem a uma uni- Juros sobre as obrigações
sentado
sentado no início do exercício
(Reapresentado
sentado
atuariais
7.422.920
2.3))
(Nota 2.3))
2.3)) separadamente
(Nota 2.3))
dade adicional de direito ao benefício e mensura cada(Nota
unidade
para construir a obrigação final. (-) Redução nos(Nota
sentado
(223.401)
juros por pagamento de benefícios
Passivo circulante
Ativo circulante
(Nota 2.3))
Exposição
dosderesultados:
Fornecedores........................................................... Juros
205.639
126.647 as obrigações
191.454
Caixa
e Equivalentes
Caixa (Nota 3) .....................
59.024
93.106
45.455
7.199.519
líquidos sobre
calculadas

Receita líquida (Nota 24) ............................................................................ 2.007.551
1.969.045
Operações de Arrendamento Mercantil
   Projeção
Financeiro (Nota 15) ..............................................
55.897
53.714
51.758
Custoodos
serviços prestados
(Nota
25) .................................................. (1.884.268)
(1.699.251)
Despesa / (Receita)
projetada
para
próximo
exercício
(R$)
31/12/2019
Pessoal31/12/2018
e Encargos Sociais ....................................
22.934
18.329
31/12/2019 2.2. 14.087
Lucro bruto .................................................................................................
123.283
269.794
do serviço 67.555
corrente
2.430.120
Provisão trabalhista ................................................. Custo
65.506
56.360
1.149.581.898
1.024.494.621
Despesas administrativas (Nota 26) ...........................................................
(659.444)
(557.113)
Impostos,
Taxas e Contribuições
.............................
19.088
14.060
15.636
Custo
líquido
de
juros
sobre
as
obrigações
atuariais
7.199.519
Outras receitas (despesas) líquidas (Nota 27) ...........................................
(112.241)
(88.434)
Tributos15.839.489
parcelados (Nota 16) .................................
4.748
17.802
17.490
12.952.794
Contas a Pagar ........................................................ (-) Contribuições
11.786
14.570
12.274
esperadas de
participantes
Resultado antes das receitas e despesas ﬁnanceiras............................
(648.402)
(375.753)
110.939.767
93.207.045
Receitas
diferidas (Nota 17) ....................................
9.757
3.515
19
Receitas
ﬁnanceiras (Nota 28) ...................................................................
57.880
142.528
(-)
Rentabilidade
líquida
sobre
os
ativos
financeiros
Total(219.891.100)
do passivo circulante ....................................
386.508
320.797
363.320
(Ganhos) / Perdas atuariais
32.083.693
Despesas ﬁnanceiras
(Nota 28) .................................................................
(111.880)9.629.639
(230.222)
Passivo não circulante
Total da despesa / (receita) a ser reconhecida
no próximo
exercício
Ativos não circulantes mantidos para
(49.332.523)
(31.975.433)
(51.126.978)
(-)
Benefícios
pagos
no
ano
(702.402)
(463.447)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social.................
Operações de Arrendamento Mercantil
a venda (Nota 8) .........................................................
1.175
Financeiro
(Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
Ativo
não circulante
1.149.581.898
1.024.494.621
1.079.527.482 3. Movimentação
Obrigações
no final do exercício
de Outros850.804
Resultados
Abrangentes
ORAe (R$)
31/12/2018
Despesa
com Imposto de-Renda
Contribuição Social (Nota 29) ............
(34.810)
(26.972)
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
2.374
37.958
41.474
Realizável a Longo Prazo.......................................... 355.528
281.664
197.623
Prejuízo
do
exercício..................................................................................
(737.212)
(490.419)
Valor
justo
dos
ativos
financeiros
no
início
do
dos (ganhos)
/ perdas apurados
no ano (a) = (b) + (c)
1.143.788
Contas a Pagar ........................................................ Total
16.043
16.111
913
Contas a Receber de Clientes (Nota 9) .....................
7.543
7.955
6.180
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
contábeis.
Convênio
CPTM/ERMAP.........................................
25.330
25.330
25.330
Cauções
e Depósitos Judiciais/Recursais (Nota 10) . 305.445
230.143463.863.757
146.022
Exercício
466.670.694
490.863.265
(Ganho) / perda no valor das obrigações (b)
4.502.282
CBTU - cisão (Nota 11) ...........................................
15.852
15.852
15.852
Outros créditos (Nota 11)...........................................
23.021
24.047
25.902
Rentabilidade líquida esperada sobre os ativos
Benefícios
pagos
no exercício
(c)
(3.358.494)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Provisões para contingências (Nota 18) .................
844.178
583.940
405.077
Convênio CPTM/ERMAP ...........................................
19.519
19.519
19.519
financeiros(Nota 12) ..............................................
44.057.814
44.658.033
Provisões
Para Beneﬁcios a Empregados
(Nota 19)
308.589
306.478
93.519
Investimento
149
149 49.959.024
149
(MÉTODO INDIRETO) PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31/12/2018
do
passivo 30.016
atuarial líquido
Passivos 7.151.628
futuros - FIDC (Nota 20) 7.498.796
......................... 4.Reconciliação
4.288
Imobilizado
.................................................................
10.355.525
9.935.821 7.869.542
9.031.799
31(R$)
DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais
mil)
Contribuições
patronais
Receitas diferidas (Nota 17) .................................... Passivo
9.630/ (ativo) atuarial
11.929
20.050
Imobilizado em Uso/Andamento (Nota13) ................. 8.363.312
7.943.510
7.750.577
líquido
no
início
do
Exercício
(a)
68.459.569
2014
2013
Contribuições
participantes
2.913.521 (EXT.LESTE)
3.054.955
Bens Cedidos-METRÔ
(Nota 2.9.ii.)
696.820
696.820
Imobilizado
Extensão
Leste (Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820 4.990.440 (Reaprea ser reconhecido
1.143.788
Total do
passivo não circulante
............................. (Ganho)
2.715.389/ perda
2.523.448
1.483.035 em ORA (b)
Imobilizado
Linha 5pagos
Lilás (Nota 2.9 iii.) ..................... 1.295.393
1.295.491(49.332.523)
1.281.222
(-)
Benefícios
(31.975.433)
(28.496.151)
Patrimônio líquido
Intangível (Nota 14)....................................................
29.768
17.862
13.806
sentado
/ (receita)
reconhecida
em DRE (c) = (d) + (e) + (f) + (g)
9.530.883
  social
2.045.041
(14.763.561) Despesa
Ganhos
(Perdas)
nos
ativos financeiros
Capital
(Nota 23) .............................................
11.328.779
11.328.779
6.629.676
Total
do ativo/ não
circulante
......................................
10.740.970
10.235.496(10.679.546)
9.243.377
(Nota 2.3))
Custo- do serviço corrente
(d) 157
2.872.572
Reservas
de Capital ..................................................
466.670.694
490.863.265
502.815.337
Ativos financeiros no final do exercício
1.
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais
Reservas de Reavaliação..........................................
630.392
697.964
750.323 (e)
(-)
Contribuições
de participantes
(682.911.204)
(533.631.356)
(576.712.145)
(Déficit) / Superávit apurado
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício.............................................................. (737.212)
(490.419)
Ajuste
de Avaliação Patrimonial
................................
(114.976)
(145.906)
7.572
Juros sobre(4.544.585)
a obrigação(4.133.497)
atuarial (f) Depreciação / amortização .............................................................................. 227.5396.658.311
Prejuízos acumulados ............................................... (5.179.415)
222.970
2. Composição dos ativos financeiros marcados à
6.664.780
7.336.252
3.254.231
(-) Rendimento
esperado4.347.628
sobre os investimentos
(g)
-Redução ao Valor Recuperável
- Impostos .....................................................
475
     
R$
   
mercado (nov/18)
Adiantamentos
para
Aumento de
Capital  %
..................
1.228.786
329.915
Redução
1.120
490
(-)7.893.566
Contribuições
normais do7.601.859
patrocinador
(h) ao Valor Recuperável - Contas a Receber de Clientes ....................
Total 329.011.961
do patrimônio líquido ....................................
7.666.167
Renda
Fixa
65,01%
Total .......................................................................... Passivo
10.995.463atuarial
10.510.412
9.448.214
Total ..............................................................................10.995.463
10.510.412
9.448.214
Redução
ao
Valor
Recuperável
Outros
Ativos...............................................
6.600
1.132
líquido no final do exercício (i) = (a) + (b) + (c) + (h)
79.134.240
Renda Variável
23.663.257
4,68%
Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 352.700
327.612
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Imóveis
141.103.295
27,88% 5.Composição dos (ganhos) / perdasReversão
Contingências
Trabalhistas
e Cíveis .............................................
(80.239)
(100.203)
31/12/2018
sobre- as
obrigações
calculadas
(R$)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
Investimentos Estruturados
8.389.151
1,66% Redução da taxa de desconto
Provisão - previdenciárias ...............................................................................
51.1746.228.353
572
Ajuste de
Adiantamento
Total
Despesa
com
Previdência
Privada
..................................................................
33.041
59.481
Operação com Participantes
3.921.637
0,77% Ajustes depara
experiência
(1.726.071)
Capital
Reserva
Reserva de
avaliação
Prejuízos
aumento
patrimônio
Baixa do Ativo Imobilizado ...............................................................................
52.136
5.101
social
de capital
reavaliação   
patrimonial
acumulados
de capital
líquido
7.157
   
0,00% Subtotal
Depósitos Judiciais / Recursais
(Ganho) / Perda
ao final do7.782.652
exercícioImposto de Renda e Contribuição Social Diferidos ......................................... 34.8104.502.282
1º de janeiro de 2013 ..................................................................
6.629.676
157
1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
4.347.628
26.972
DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIO
506.096.458
100,00%
NÇO
PATRIMONIAL
EM 31
DE2.3)
DEZEMBRO
DE 2014 E 31
DE 2013
E 1 DE
DE
2013 - (Valores
Ajustes
de exercícios anteriores
(Nota
...............................
- DE DEZEMBRO
(386.530)
7.572JANEIRO198.165
(180.793) expressos em
- reais mil)
(180.793) (=) Lucro (prejuízo)DEMONSTRAÇÃO
líquido ajustado ............................................................. (57.856)
53.708
6. Análise de4.347.628
sensibilidade7.601.859
das hipóteses
Em 01 de janeiro de 2013 (reapresentado)...............................
6.629.67601/01/2013
157
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos e
Passivo
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
31/12/2014
31/12/2013
(Acréscimo) / decréscimo do ativo circulante e não circulante
Total do resultado abrangente do exercício
6.1.
Sensibilidade(Reapreda taxa de
desconto
sobre
as de Clientes ......................................................................... (3.126)
(Reapre(Reapre3. Projeção
de(representado)
custos para
o próximo exercício
Contas
a Receber
(10.047)
Prejuízo
do exercício
..........................................
- (Reapre(490.419)
(490.419)
(490.419)
sentado
sentado
sentado
R$
%
Ajustes
de avaliação
Impostos a Recuperar .....................................................................................
(1.257)
(13.616)
31/12/2019 obrigações calculadas
3.1.Custo
dospatrimonial
juros sobre as obrigaçõessentado
calculadas (R$)
(Nota
2.3)) (153.478)
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
Remensurações de benefício pós emprego ...............................
- (Nota -2.3))
(153.478)
(153.478)
Real
79.134.240
Adiantamentos a Empregados ........................................................................
(2.971)
(1.412)
Juros
sobre abrangente
as obrigações
atuariais no início do exercício
103.300.185
Total
do resultado
do exercício..................................
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
Passivo circulante
Adiantamentos
a
Fornecedores
.......................................................................
572
(3.503)
(1%)
76.553.307
-3%
de(Nota
reavaliação
(10.093.140) Aumento
Redução
nos
juros por pagamento
Fornecedores...........................................................
205.639
126.647
191.454
s Reserva
de(-)
Caixa
3)
.....................
59.024 de benefícios
93.106
45.455
Indenizações
Trabalhistas
a
Reembolsar
........................................................
(6.817)
6.555
Realização
da
Reserva
...............................................................
(79.331)
79.331
Receita líquida (Nota 24) ............................................................................
2.007
Redução
(1%)
81.867.827
3%
Operações de Arrendamento Mercantil
e Clientes
.....................................
12.002
9.584
1.801
93.207.045
Juros
líquidos
as obrigações
calculadas
Efeitos
tributários
sobresobre
a realização
da Reserva ......................
26.972
26.972
26.972
Estoques
..........................................................................................................
(942)
2.217
Financeiro
55.897
ar Capitalização
(Nota 4) ...................................
22.322
21.540 157
7.924
Custo
dos serviços prestados (Nota 25) ..................................................
(1.884
de reserva de capital ............................................
(157)
- (Nota 15) ..............................................
- 53.714
-51.758
Depósitos
Judiciais
e Recursais ......................................................................
(75.302)
(84.122)
R$
%
6.2.Sensibilidade
da
inflação
médica
sobre
as
obrigações
calculadas
3.2.Rentabilidade
sobre
os ativos
financeiros
(R$)
31/12/2019
Pessoal e
14.087
22.934
18.329
mpregados
....................................
14.065
11.094
9.681
Recursos
para aumento deesperada
capital no período
...........................
- Encargos Sociais
- ....................................
681.442
681.442
Lucro bruto .................................................................................................
123
Outros ativos....................................................................................................
(4.699)
(4.162)
Provisão-trabalhista .................................................
rnecedores
(Nota
5)esperada
....................
16.594
13.091
Devolução
de recursos
ao GESP ...............................................
(209)67.555
(209)56.360
Real 65.506
79.134.240
-(659
Rentabilidade
sobre16.022
os ativos financeiros
46.651.399
Despesas
administrativas
26) ...........................................................
Capitalização
de Recursos
Antecipados-majoritário
4.698.946
4.698.946
(4.698.946)14.060
-15.636
(Acréscimo)
/ decréscimo
do ativo não(Nota
circulante
mantido para venda
Impostos,- Taxas e Contribuições
.............................
19.088
histas
a Reembolsar
(Nota
6) .....
8.441 .................. 1.624
8.179
Aumento
(1%)
76.887.469
-3%
Rentabilidade
esperada
sobre
as
contribuições
de
participantes
e
Saldos em 31 de dezembro de 2013
receitas
líquidas (Nota 27) ...........................................
(112
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
4.748
17.802
17.490
.....................................................
11.253
12.127
7.242
Ativo nãoOutras
Circulante
Mantido(despesas)
para Venda .......................................................
(1.175)
(reapresentado
(Nota 2.3)) .......................................................
11.328.779
697.964
(145.906)
(4.544.585)
patrocinadores
915.713 7.336.252
Redução
(1%)329.915 14.570 7.666.16712.274
81.519.713
Contas
a Pagar ........................................................
11.786
.....................................................
110.189
109.247
111.464
Resultado
antes
receitas
e despesas
ﬁnanceiras............................ 3%(648
Acréscimo
/ (decréscimo)
dodas
passivo
circulante
e não circulante
Total do resultado abrangente do exercício
Receitas
diferidas
(Nota
17)
....................................
9.757
3.515
19
ante
.............................................
253.318
274.916
204.837
(2.909.079)
(-)
Perda
de
rentabilidade
com
pagamentos
de
benefícios
Fornecedores
...................................................................................................
78.992
(64.806)
Prejuízo do exercício .................................................................
(737.212)
(737.212)
- rotatividade
(737.212)sobre
ﬁnanceiras
(Nota 28) ...................................................................
R$
% 57
6.3.Sensibilidade
da
as Receitas
obrigações
calculadas
Total do passivo circulante ....................................
386.508
320.797
363.320
Ajustes
de avaliação patrimonial
44.658.033
Rentabilidade
líquida sobre os ativos financeiros
Pessoal eDespesas
Encargos Sociais
............................................................................
(8.847)
4.605
ﬁnanceiras
(Nota 28) .................................................................
Real
79.134.240
-(111
Passivo não
circulante
esRemensurações
mantidos para
de benefício pós emprego ...............................
30.930
30.930
30.930
Provisão trabalhista .........................................................................................
(2.049)
11.195
Total
do resultado abrangente
do exercício..................................
- (R$)
- de Arrendamento
30.930
(737.212)
(706.282) (1%)
(706.282)
Resultado antes do imposto de renda73.561.621
e contribuição social.................-7%(702
3.3.Despesa
/ (Receita)
projetada
31/12/2019
Operações
Mercantil
.....................................................
1.175 para o próximo
- exercício
Aumento
Impostos, Taxas e Contribuições .....................................................................
5.028
(1.576)
Reserva de reavaliação
Financeiro (Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Despesa .........................................................................................
com Imposto de Renda e Contribuição
Social (Nota
29) ............(4.349)
Custo do
corrente
12.952.794
Redução
(1%)
85.261.136
8% (34
Realização
daserviço
Reserva...............................................................
(102.382)
102.382
Tributos parcelados
(48.638)
Tributos
parcelados (Nota-- 16) .................................
2.374
37.958
41.474
Prazo
..........................................
355.528......................
281.664
197.623
Efeitos
tributários
sobre
a realização
da Reserva
34.810
34.810
34.810
Prejuízo
do exercício..................................................................................
(737
Custo
líquido
de juros
sobre
as7.543
obrigações atuariais
93.207.045
Contingências
liquidadas
................................................................................. (63.397)
(49.120)
Contas a- Pagar ........................................................
16.043
16.111
913
de Recursos
Clientes para
(Nota
9) .....................
6.180
aumento
de capital no período
........................... 7.955
898.871
898.871
(c) Programa de benefícios por desligamento
aos............................................................................................
ex-funcionários da extinta FEPASA
Receitas diferidas
3.943
(4.625)
(-) Contribuições
esperadas
de participantes230.143
(3.054.955) 6.664.780
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
con
Convênio
.........................................
25.330 1.228.786 25.330 7.893.56625.330
osSaldos
Judiciais/Recursais
(Nota
. .........................................
305.445
146.022
em 31 de dezembro
de 10)
2014
11.328.779
630.392 CPTM/ERMAP
(114.976)
(5.179.415)
em seu quadro
de
funcionários
emleste)
atividade,
447 ex-funcionários da extinta
Bens
cedidos - metrôainda
(extensão
............................................................
- FEPASA
696.820
- cisão
11) ...........................................
15.852 mantém,
15.852
15.852
ta 11)...........................................
24.047
25.902
(44.658.033) A Companhia
(-) Rentabilidade líquida sobre23.021
os ativos financeiros
As notas explicativas
são parteCBTU
integrante
das (Nota
demonstrações
contábeis.
DEMONSTRAÇÃO
DOS FLUXOS
DE CAIXA
Paulista S.A.,
que por força
de
acordo
coletivo
firmado em
1994, possuem benefícios
de(2.852)
desligamento
Outros
passivos
...............................................................................................
18.640
(Nota58.446.851
18) ................. - Ferrovia
844.178
583.940
405.077
RMAP
...........................................
19.519
Total
da despesa/(receita)
a19.519
serDO
reconhecida
no próximo19.519
exercícioProvisões para contingências
DEMONSTRAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
ABRANGENTE
Provisões Para Beneﬁcios
a Empregados (Nota
19)sem 308.589
306.478
93.519
12) ..............................................
149 VALOR ADICIONADO
149
149
INDIRETO)
PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
(=) Caixa seja
líquidorescindido
(aplicado(MÉTODO
nas)
gerado
pelas
operacionais
.... (191.393)
justa causa, caso o contrato de trabalho
por
parte
da atividades
empresa.
A contagem
do período552.402
para
EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
DE 20149.031.799
E 2013
PARA
OS
EXERCÍCIOS
FINDOS
EM
31
DE
DEZEMBRO
DE
2014
E
2013
Passivos
futuros
FIDC
(Nota
20)
.........................
4.288
30.016
.....................................................
10.355.525
9.935.821
2.
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimentos
31 1996.
DE DEZEMBRO
DE garantidos
2014 E 2013
- (Valores
em
31/12/2018 cálculo das indenizações abaixo detalhadas cessou em
4. Movimentação de Outros Resultados Abrangentes - ORA (R$)
Os benefícios
pela
empresaexpressos
são:
(Valores
expressos em7.943.510
reais mil)
(Valores expressos em reais
mil)
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
o/Andamento (Nota13) .................
8.363.312
7.750.577
Compra
de
Imobilizado
/
Intangível
.................................................................
(711.285)
(1.136.150)
que696.820
no
ato do desligamento
contar com 4 até 10 anos incompletos de tempo de empresa, receTotal(Nota
dos 2.9
(ganhos)/perdas
apurados no ano
(a) = (b) +2014
(c)
(221.936.141)
2013
Bens Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE)
(Nota 2.9.ii.) (a) Empregado
696.820
ão Leste
ii.) .................. 696.820
696.820
2014
2013 (=) Caixa
líquido aplicado nas atividades de investimentos ....................... (711.285) (1.136.150)
uma indenização
equivalente
a um salário mensal por ano de serviço;
(Ganho)
/ perda
no valor
das obrigações
(b)
Total do passivo não circulante(219.891.100)
............................. berá
2.715.389
2.523.448
1.483.035
Lilás (Nota
2.9 iii.)
.....................
1.295.393
1.295.491
1.281.222 (Reapre(Reapre3. Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Patrimônio líquido
)....................................................
13.806 sentado)
desligamento
contar com 10 até 20 anos incompletos de tempo de empresa, 681.442
rece(Ganho) / perda dos ativos29.768
financeiros (c)17.862
(2.045.041) (b) Empregado que no ato do sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... 898.871
Receitas......................................
...................................................................................................
Capital social (Nota 23) ............................................. berá
11.328.779
11.328.779
6.629.676
rculante
10.740.970
10.235.496 2.033.823
9.243.377 1.991.559
uma indenização equivalente
a dois
salários
mensais
ano
de serviço;
Devolução
de Recursos
ao por
GESP
...................................................................
(209)
(Nota
2.3))
Receita
operacional tarifária
1.159.260
Reservas de Capital ..................................................
157
31/12/2018 (c) Empregado
5. Reconciliação
do...................................................................
passivo atuarial líquido (R$) 1.198.777
que
no ato do (490.419)
desligamento
contar
com
20
anos
ouCreditórios
mais de
tempo de empresa,
rece1. Fluxo
de caixa
das completos
atividades
operacionais
Amortização
de Fundo
de Investimento
em Direitos
.....................
(4.288)
(25.728)
Resultado
líquido do exercício ................................................................
(737.212)
Reservas
de Reavaliação..........................................
697.964
750.323
Subvenção
Operação
.....................................................
784.818
772.190
PassivoRecebida
/ (ativo)para
atuarial
líquido
no início do Exercício (a)
682.911.204 berá630.392
uma indenização
equivalente a 7.572
dois
salários
meio mensais
por
ano de........................................
serviço;
Pagamento
de e
Arrendamento
Mercantil
Financeiro
(25.986)
(24.106)
Lucro
(Prejuízo)
Líquido
do
Exercício
..............................................................
(73
Ajuste deOutros
Avaliação
Patrimonial
................................
(114.976)
(145.906)
Outras receitas .......................................................................................
55.283
61.731
Componentes
do Resultado
Abrangente
(Ganho) / perda a ser reconhecido em ORA (b)
(221.936.141) (d)(5.179.415)
(=) Caixanos
líquido
gerado
atividades
de ﬁnanciamentos
....................
Além das verbas
indenizatórias
descritas
itens
anteriores,
a FEPASA
pagará 80%
sobre 868.597
depósitos 631.399
legal- 22
PrejuízosItens
acumulados
...............................................
(4.544.585)
(4.133.497)
Provisão para Perda de Créditos - Ativos Financeiros ...........................
(5.055)
(1.622)
Depreciação
/pelas
amortização
..............................................................................
que não serão
reclassiﬁcados para o resultado
Despesa/(receita)
a ser..........................................................
reconhecida em DRE (c) =(1.491.986)
(d) + (e) + (f)
+ (g)
79.807.921 mente
Aumento
(redução)
de
caixa
e
equivalente
de
caixa
...................................
(34.082)
47.651
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Insumos
adquiridos de terceiros
(1.246.020)
corrigidos
FGTS, por
ela efetuados,Redução
nos quais
já constam
incluídos
os 40%
previstos em Lei e mais o
Remensurações em obrigações de benefício pós emprego (Nota
2.3) ... do30.930
(153.478)
ao Valor
Recuperável
- Impostos
.....................................................
Adiantamentos para Aumento de Capital
.................. aviso
1.228.786
329.915
4.347.628
Caixa eexigidas
equivalente
de caixa
no início vigente.
do exercício .................................... 93. 106
45.455
Custos
Prestados
..............................................................
(904.782)
(768.964)
CustodosdoServiços
serviço
corrente
(d)
15.839.489
prévio e outras
verbas indenizatórias
pela
legislação
do resultado
abrangente
do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
Redução
ao caixa
Valor
Recuperável
- Contas
a Receber de Clientes
....................
Total doTotal
patrimônio
líquido
....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
Materiais,
energia, serviços
de
terceiros e outros
..................................
(587.204)
(477.056)
Caixa e equivalente
de
no
ﬁm do exercício
........................................
59.024
93.106
(-)
Contribuições
de
participantes
(e)
(2.913.521)
Total ..........................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
.....................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214 745.539
Redução
ao
Valor
Recuperável
Outros
Ativos...............................................
Valor adicionado bruto...........................................................................
541.837
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações
contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
dos resultados:
Juros sobre a obrigação atuarial (f)
110.939.767 Exposição
Depreciação e amortização ...................................................................
(227.539)
(200.783)
Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 35
As
explicativas
parte integrante
das demonstrações contábeis.
EXECUTIVA
CPTM
(-) Rendimento
esperado
os notas
investimentos
(g) são
(44.057.814) 1.Movimentação dasDIRETORIA
Valor
adicionado líquido
produzidosobre
pela entidade
..............................
314.298
544.756
Projeção (8
obrigações
e ativosDA
Reversão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................
adicionado
recebido
em PATRIMÔNIO
transferência
.......................................
57.880
142.528
MANUELem
SEABRA
BANDEIRA
OValor
DAS
MUTAÇÕES
DO
LÍQUIDO
EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2014financeiros
E 2013 - (Valores
expressos
reaisRODRIGUES
mil)
(-) Contribuições
normais
do patrocinador
(h) PARA OS
(7.151.628)
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019 5
(R$)MÁRIO
Provisão - previdenciárias ...............................................................................
Receitas
ﬁ
nanceiras
...............................................................................
57.880
142.528
Diretor
Presidente
Passivo atuarial líquido no final do exercício (i) = (a) + (b) + (c) + (h)
533.631.356 Obrigações Adiantamento
Ajuste de
no início do exercício Total
13.533.222
16.948.006
10.308.389 3
Despesa com Previdência Privada
..................................................................
Valor adicionado total a distribuir.........................................................
372.178 Reserva
687.284
Capital
Reserva
de
avaliação
Prejuízos
para aumento
patrimônio
Custo do serviço
corrente
456.855
341.007 5
Pessoal
....................................................................................................
862.253 reavaliação
744.068 (R$)patrimonial
MILTONSubtotal
FRASSON
EVALDO JOSÉ
DOS
REIS FERREIRA560.649
Baixa do Ativo Imobilizado
...............................................................................
31/12/2018
6. Composição
dos (ganhos) / perdas
sobre as
calculadas
social
de obrigações
capital
acumulados
de capital
líquido
Remuneração direta ...............................................................................
602.851
Juros
líquidos sobre
a obrigação 7.782.652
atuarial
1.492.777
937.842 3
Diretor Administrativo
e Financeiro
de Engenharia
Obras 1.658.492
3 ..................................................................
6.629.676
157653.308 1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
4.347.628
Imposto de Renda e Diretor
Contribuição
Sociale Diferidos
.........................................
Redução da taxa de desconto
93.207.045
Benefícios ...............................................................................................
103.413
s anteriores
(Nota
2.3) ...............................
-166.744
(386.530)
7.572
198.165
(180.793) pagos no ano
(180.793) (=) Lucro (prejuízo) líquido ajustado .............................................................
Benefícios
(25.832)
(15.712) (5
Ajustes
de experiência
(313.098.145)
FGTS
......................................................................................................
42.201
37.804
SILVESTRE EDUARDO
ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE
2013 (reapresentado)...............................
6.629.676
157
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
4.347.628
7.601.859
Alterações
no plano
(9.862.620)
(Acréscimo) / decréscimo
ativo circulante
e não circulante
(Ganho)
/ Perda
ao final.........................................................
do exercício
(219.891.100)
Impostos,
e Contribuições
129.581
198.580
Diretor de Planejamento e Projetos
Diretor de do
Operação
e Manutenção
angente
doTaxas
exercício
1.029.694
(Ganhos)
Federais ..................................................................................................
197.559
Contas a Receber de Clientes1.465.152
.........................................................................
o (representado)
..........................................
-128.800
(490.419)
(490.419) / Perdas atuariais
(490.419)
7. Análise
de sensibilidade das hipóteses
Estaduais
................................................................................................
474
908
16.948.006
10.308.389
11.571.526
Obrigações no final do exercício
patrimonial
Impostos a Recuperar .....................................................................................
Municipais
...............................................................................................
307
113
7.1. Sensibilidade
da taxa de desconto sobre
benefício
pós
emprego ...............................
- as (153.478)
(153.478)
(153.478)
MARLÍ
CÂNDIDO DUTRA
Ativos financeiros no final do
exercício
Adiantamentos a Empregados ........................................................................
Remuneração
de Capitais
de Terceiros ...............................................
235.055
angente
do exercício..................................
-117.556
(153.478)
(643.897) / Superávit apurado
(643.897)
CRC.CT.1SP-131206/O-7
     R$ (490.419)
   % (Déficit)
obrigações
calculadas
(16.948.006)
(10.308.389) (11.571.526)
Adiantamentos a Fornecedores
.......................................................................
.......................................................................................................
111.880
230.222
ãoJuros
Real
1.024.494.621
..................................................................................................
4.833
Indenizações Trabalhistas a Reembolsar ........................................................
rvaAluguéis
...............................................................
- 5.676
(79.331)
79.331
As Demonstrações
Contábeis completas com
as Notas
Parecer
do Conselho
Fiscal,
Parecer doexercício
Conselho de Administração e Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações
2.Explicativas,
Projeção
de custos
para
o próximo
Aumento
896.578.710
Lucros
retidos(1%)
/ prejuízo
do exercício
..................................................
(737.212)
(490.419)
bre
a realização
da Reserva
......................
26.972
- 12%
26.972
26.972
Estoques ..........................................................................................................
Valor adicionado distribuído .................................................................
372.178
687.284 Financeiras foram publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo - Empresarial. Está disponível no site da Companhia o Relatório da Administração.
Contas a Receber de Clientes .....................................
12.002
1. Movimentação
das
obrigações e ativos
Impostos
a Recuperar (Nota
4) ...................................
22.322
Adiantamentos
a Empregados
....................................
14.065
financeiros
(R$)
Adiantamentos a Fornecedores (Nota 5) ....................
16.022
Obrigações
no início
do exercício
Indenizações
Trabalhistas
a Reembolsar
(Nota 6) .....
8.441
Outros
créditos
............................................................
11.253
Custo
do serviço
corrente
Estoques (Nota 7) ....................................................... 110.189
Juros
líquidos
sobre
a
obrigação
atuarial
Total do ativo circulante ............................................. 253.318

9.584
1.801
21.540
7.924
11.094 31/12/2017
9.681
16.594
13.091
1.040.042.996
1.624
8.179
12.127 13.607.379
7.242
109.247
111.464
113.180.353
274.916
204.837
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as obrigações
31/12/2019
erva
de capital(1%)
............................................
157
(157)
--16% 2.1.Custo
- dos juros sobre
- calculadas (R$)
Redução
1.186.776.929
Depósitos Judiciais e Recursais ...................................................................... (7
ento7.2.Sensibilidade
de capitalAs
nonotas
período
...........................
681.442 www.cptm.sp.gov.br
681.442
explicativas
são parte integrante
das demonstrações
contábeis.
Juros sobre
as obrigações
atuariais
no início do exercício
940.193
     R$
   %
do
crescimento
salarial
sobre
as -obrigações
calculadas
Outros ativos....................................................................................................
os ao GESP ...............................................
(209)
(209)
   (2.350)
(-) Redução nos
juros por pagamento de -benefícios
Real
1.024.494.621
- 4.698.946
cursos
Antecipados-majoritário ..................
4.698.946
(4.698.946)
(Acréscimo) / decréscimo do ativo não circulante mantido para venda
937.843
Aumento
(1%)
1.080.146.194
5% Juros líquidos sobre as obrigações calculadas
zembro
de 2013
Ativo não Circulante Mantido para Venda .......................................................
ta 2.3))
.......................................................
11.328.779
697.964
(145.906)
329.915
7.666.167
Redução
(1%)
988.194.625(4.544.585) -4% 7.336.252
2.2.Despesa / (Receita)
projetada
para o próximo
exercício
(R$) do passivo circulante e não circulante
31/12/2019
Acréscimo
/ (decréscimo)
angente do exercício
do serviço corrente
341.007 7
Fornecedores...................................................................................................
o .................................................................
(737.212)
(737.212)
Secretaria(737.212)
dos
     R$
   % Custo
7.3.Sensibilidade da rotatividade sobre as -obrigações
calculadas patrimonial
Transportes
Metrpolitanos atuariais
as obrigações
937.842
Pessoal e Encargos Sociais ............................................................................
Real
1.024.494.621
- Custo líquido de juros sobre
benefício pós emprego ...............................
30.930
30.930
30.930
Contribuições esperadas de participantes Provisão trabalhista ......................................................................................... Aumento
(1%)
980.070.133 (737.212) -4% (-)
angente
do exercício..................................
30.930
(706.282)
(706.282)
      Impostos, Taxas e Contribuições .....................................................................
1.058.466.289
3% (-) Rentabilidade líquida sobre os ativos financeiros
ão Redução (1%)
1.278.849 (4
Total da- despesa/(receita)
a ser reconhecida
no próximo
exercício
rva...............................................................
(102.382)
102.382
Tributos
parcelados
.........................................................................................
(b)
Programa
de
saúde
bre a realização da Reserva ......................
34.810
34.810
34.810
Contingências liquidadas ................................................................................. (6
3.Movimentação
de Outros Resultados
31/12/2018
Ade
CPTM
aos
seus empregados ativos
dependentes,
três tipos de
ento
capitaloferece
no período
...........................
- e respectivos
- plano de assistência
898.871
898.871 Abrangentes – ORA (R$)
Receitas diferidas ............................................................................................
zembro
de 2014
.........................................
11.328.779
630.392
(114.976) Para o plano
(5.179.415)
1.228.786
7.893.566no ano
Total dos (ganhos)
/ perdas apurados
(a) = (b)
1.029.694
médica,
sendo
diferenciados pela rede
de hospitais credenciados
e tipos de acomodação.
básico, a 6.664.780
As notas
explicativas não
são parte
integrante
das demonstrações
contábeis.
(Ganho)/perda no valor das obrigações (b)Bens cedidos - metrô (extensão leste) ............................................................
1.029.694
Companhia subsidia 100% do valor das
mensalidades,
havendo,
portanto,
a caracterização
de continuidade
Outros passivos ...............................................................................................
vitalícia no período DO
pós-emprego,
mas somente pelos prazos máximos proporcionaisDEMONSTRAÇÃO
exigidos pela legislação
DEMONSTRAÇÃO
VALOR ADICIONADO
DO RESULTADO
ABRANGENTE
31/12/2018
4.Reconciliação
do passivo atuarial líquido
(=)(R$)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais
.... (19
vigente
para osEM
casos
de DEZEMBRO
desligamento.DE 2014 E 2013
CÍCIOS
FINDOS
31 DE
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO
DE 2014
E 2013
Passivo
/ (ativo) atuarial
líquido
no início do Exercício
16.948.006
2. Fluxo de(a)
caixa das atividades de investimentos
Para os
demais
produtos,
caso
o
funcionário
manifeste
interesse
em
fazer
upgrade
de
categoria,
há
uma
contri(Valores expressos em reais mil)
(Valores expressos
em reais
mil) a ser reconhecido em ORA (b)
(Ganho)
/ perda
1.029.694 (7
Compra de Imobilizado / Intangível .................................................................
buição mensal a ser paga pelo empregado, sendo
o restante subsidiado
pela empresa. Para essas situações, há
2014
2013
2014
Despesa / (receita) reconhecida
em2013
DRE (c)
(d) +líquido
(e) + (f)
+ (g) +
(h)atividades
+ (i)
(7.669.311) (71
(=) =
Caixa
aplicado
nas
de investimentos .......................
a caracterização do vínculo vitalício após a aposentadoria, no
instante em que o funcionário tenha contribuído por
(Reapre(Reapre- 3. Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Custo do serviço corrente (d)
560.649
mais de dez anos ao plano e venha a se aposentar na empresa.
Os direitos foram calculados proporcionalmente
sentado)
(-) Contribuições de participantes (e)
sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... - 89
para os ativos e os benefícios concedidos foram
calculados
conforme a indicação de temporariedade informada
................................................................................
2.033.823
1.991.559
Juros sobre a obrigação atuarial (f)
1.658.492
(Nota 2.3)) Devolução de Recursos ao GESP...................................................................
tarifária
1.198.777
1.159.260
pela ...................................................................
empresa.
Benefícios pagos (g)(737.212)
(25.832)
Resultado
do exercício
................................................................
(490.419) Amortização de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.....................
a para
Operação
.....................................................
784.818
772.190 no
Os planos
odontológicos,
embora haja a caracterização
de benefício
períodolíquido
pós-emprego,
normalmente
não
(9.862.620) (2
Pagamento de Arrendamento Mercantil Financeiro ........................................
................................................................................
61.731
Outros
Componentesinverso
do Resultado
Abrangente
apresentam passivos de longo prazo a serem55.283
registrados, dado
o seu
comportamento
em relação
aos Alterações do plano (h)
(-) Rendimento esperado sobre os investimentos
(i) líquido gerado pelas atividades de ﬁnanciamentos .................... - 86
(=) Caixa
deplanos
Créditos
Financeiros
...........................
(5.055)
(1.622)
de- Ativos
assistência
médica.
Isso ocorre porque,
ao contrário
dos planos
onde
a utilização
e o ocusto
Itens médicos,
que não serão
reclassiﬁ
cados para
resultado
(-) Contribuições normais do patrocinador (j) Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa ................................... - (3
desão
terceiros
..........................................................
(1.491.986)
(1.246.020)
exponenciais
em relação à idade, nos planos
odontológicos
tanto a utilização
comoem
o custo
são decrescentes
Remensurações
obrigações
de benefício pós emprego (Nota 2.3) ...
30.930
(153.478)
Passivo atuarial líquido no final do exercício
(k)e =
(a) + (b) +de(c)
+ (j)no início do exercício ....................................
10.308.389 9
Caixa
equivalente
caixa
Prestados
..............................................................
em relação
à idade. Assim, quando avaliada(904.782)
a arrecadação(768.964)
e o custoTotal
médio
carteira,
o saldo édosuperavitário.
do da
resultado
abrangente
exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
erviços
de terceiros
..................................
(587.204) passivos
(477.056)
Caixa e equivalente de caixa no ﬁm do exercício ........................................
5
Por essa
razãoeaoutros
avaliação
atuarial apenas identificou
relacionados ao plano médico.
31/12/2018
5.Composição dos (ganhos) / perdas sobre as obrigações calculadas (R$)
utoExposição
...........................................................................
541.837
745.539
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
dos resultados:
Redução da taxa de desconto
1.658.492con
tização ...................................................................
(227.539)
(200.783)
(628.798)
Projeção Ajuste de experiência
DIRETORIA EXECUTIVA DA CPTM
uido produzido pela entidade..............................
314.298
544.756
final do
exercício
1.029.694
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019 (Ganho) / Perda aoMÁRIO
1. Movimentação
obrigações e ativos financeiros
(R$)
cebido
em transferênciadas
.......................................
57.880
142.528
MANUEL
SEABRA RODRIGUES BANDEIRA
Obrigações no início do exercício
30.027.829
68.459.569
79.134.240 6. Análise de sensibilidade das hipóteses
...............................................................................
57.880
142.528
Diretor Presidente
do .........................................................
serviço corrente
908.186
2.872.572
2.430.120
al aCusto
distribuir
372.178
687.284
6.1. Sensibilidade da taxa de desconto sobre as
Juros líquidos sobre a obrigação atuarial
3.243.760
6.658.311
7.199.519
................................................................................
862.253
744.068
MILTON FRASSON
EVALDO JOSÉ DOS REIS FERREIRA
R$
%
obrigações calculadas
...............................................................................
653.308
602.851
(Ganhos) / Perdas atuariais
21.368.597
4.502.282
Diretor Administrativo
e Financeiro
Diretor de Engenharia e Obras
Real
10.308.389
................................................................................
166.744
103.413
Alteração nos planos contratados
14.450.773
Aumento (1%)
9.503.845
-8%
................................................................................
42.201
37.804
EDUARDO ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE
(1.539.576)
(3.358.494) SILVESTRE
(2.455.539)
(-) Benefícios pagos no ano
Redução (1%)
11.218.640
9%
ontribuições
.........................................................
129.581
198.580
Diretor de Planejamento e Projetos
Diretor de Operação e Manutenção
68.459.569
79.134.240
86.308.340
Obrigações
no final do exercício
R$
%
................................................................................
197.559
Valor justo dos ativos financeiros no início do128.800
Exercício
- 6.2.Sensibilidade do crescimento salarial sobre as obrigações calculadas
................................................................................
474
908
10.308.389
Rentabilidade líquida esperada sobre os ativos financeiros
- Real
................................................................................
307
113
10.639.288
3%
MARLÍ CÂNDIDO DUTRA
Contribuições patronais
- Aumento (1%)
pitais de Terceiros ...............................................
117.556
235.055
9.954.595
-3%
CRC.CT.1SP-131206/O-7
Contribuições participantes
- Redução (1%)
................................................................................
111.880
230.222
(-)
Benefícios
pagos
(1.539.576)
(3.358.494)
(2.455.539)
R$
%
6.3.Sensibilidade
da
rotatividade
sobre
as
obrigações
calculadas
................................................................................
5.676
4.833
As1.539.576
Demonstrações Contábeis
com as Notas
Explicativas, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer do Conselho de Administração e Relatório dos
Auditores Independentes Sobre
3.358.494completas
2.455.539
Ganhos
/ (Perdas)
nos ativos financeiros (737.212)
Real
10.308.389
uízo
do exercício
..................................................
(490.419)
publicadas no
de São(1%)
Paulo - Empresarial. Está disponível no site da Companhia o Relatório da Administração.
- Diário Oﬁcial do- Estado
Ativos
financeiros no final do exercício 372.178
Aumento
10.738.249
4%
stribuído
.................................................................
687.284 Financeiras foram

(Déficit) / são
Superávit
apurado
as explicativas
parte integrante
das demonstrações contábeis.

(68.459.569)

(79.134.240)

(86.308.340)

Redução (1%)

www.cptm.sp.gov.br

Secretaria dos
Transportes
TransportesMetropolitanos
Metrpolitanos

9.977.490

-3%
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DEMONSTRAÇÃO
DO RESULTADO
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
BALANÇO
expressos
em reconhecer
reais mil)
19. Capital
social PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 1 DE JANEIRO DE 2013 - (Valores
recentes,
ela deve
ativo fiscal diferido
advindo de prejuízos
fiscais PARA
não utilizados
somente
na medida
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
31/12/2014
01/01/2013
Ativo
01/01/2013porPassivo
Em 31/12/2018, o capital subscrito e 31/12/2014
integralizado31/12/2013
está representado
509.485.284.050 (509.485.284.050 em
que tenha 31/12/2013
diferenças temporárias
tributáveis
(passivos de impostos diferidos) suficientes. Nesse
o
2014 sentido,
2013
(Reapre(Reapre(Reapre(Reapreem 2017) ações ordinárias nominativas, no montante
de R$ 15.284.558
(R$ 15.284.558 em 2017), com o reconhecimento sentado
dos ativos desentado
impostos diferidos sobre prejuízos fiscais foram limitados ao valor dos passivos
de
(Reapresentado
sentado
(Nota
(Nota 2.3))
(Nota 2.3)) dos acionistas na 48ª AGE, realizada impostos diferidos
Capital Autorizado para R$ 21.000.000.000, nos termos
da deliberação
sentado
da2.3))
CPTM.(Nota 2.3))
Passivo circulante
Ativo circulante
(Nota 2.3))
em 28/11/2017.
Partes relacionadas
Fornecedores........................................................... 28. 205.639
126.647
191.454
Caixa
e Equivalentes de Caixa (Nota 3) .....................
59.024
93.106
45.455
Receita líquida (Nota 24) ............................................................................ 2.007.551
1.969.045
Operações de Arrendamento Mercantil
Contas
a Receber de Clientes
.....................................
1.801
20. Adiantamentos
para
futuro aumento12.002
de capital 9.584
As transações realizadas pela CPTM com
as suas partes relacionadas foram as seguintes:
Financeiro (Nota 15) ..............................................
55.897
53.714
51.758
Impostos a Recuperar (Nota 4) ...................................
22.322
7.924
Custo dos serviços prestados (Nota 25) .................................................. (1.884.268) (1.699.251)
Referem-se a recursos financeiros disponibilizados
pela21.540
Fazenda do 9.681
Estado Pessoal
de
Sãoe Encargos
Paulo, na
condição de acioSociais ....................................
14.087
22.934
18.329
Adiantamentos a Empregados ....................................
14.065
11.094
Lucro bruto .................................................................................................
123.283
269.794
        
2018
        2017
nista majoritário
da CPTM,
para
fazer frente
ao Programa
da Companhia,
previstos no Plano
Provisão
trabalhista .................................................
65.506
67.555
56.360
Adiantamentos
a Fornecedores
(Nota 5)
....................
16.022
16.594de Investimento
13.091
Despesas administrativas (Nota 26) ...........................................................
(659.444)Receitas/
(557.113)
Ativo/
Receitas/
Ativo/
Impostos,são
Taxas
e Contribuições
.............................
19.088
14.060
15.636
Indenizações
Trabalhistas
a Reembolsar
(Nota 6) Anual
.....
8.441
1.624
8.179 somente
Plurianual
(PPA)
e
Lei
Orçamentária
(LOA),
sendo
que
tais
recursos
liberados
para
pagamenOutras receitas (despesas) líquidas (Nota 27) ...........................................
(112.241)
(88.434)
Tributos parcelados (Nota 16) ................................. Operações/partes
4.748
17.802
17.490
Outros créditos ............................................................
11.253
12.127
7.242
(passivo) (despesas) (passivo)
(despesas)
relacionadas
to de medições
contratuais e outras caracterizadas
como
diretamente
aos fornecedores, por
Contas
a Pagar ........................................................
11.786
14.570
12.274
Estoques
(Nota 7) .......................................................
110.189
109.247de investimento,
111.464
Resultado antes das receitas e despesas ﬁnanceiras............................
(648.402)
(375.753)
recebíveis 19
Receitas diferidas (Nota 17) .................................... Clientes
9.757 e outros3.515
Total
do do
ativo
circulantede
.............................................
253.318para Estados
274.916 e Municípios
204.837 - SIAFEM.
meio
Sistema
Administração Financeira
Receitas ﬁnanceiras (Nota 28) ...................................................................
57.880
142.528
Total do passivo circulante ....................................
386.508
320.797
363.320
Companhia
de
Saneamento
Básico Despesas
do Estado
de (Nota 28) ................................................................. (111.880)
ﬁnanceiras
(230.222)
No exercício
findomantidos
em 31 para
de dezembro de 2018, nos termos da Lei nº 16.646 Passivo
de 11/01/2018,
os repasses financeinão circulante
Ativos
não circulantes
4.135
2.154
S.Paulo – SABESP¹
(702.402)
(463.447)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social.................
Operações
de Arrendamento
Mercantil
aros
venda
(Nota 8) foram
.........................................................
1.175 em 2017), a- título de aportes
à CPTM
de R$ 865.656 (R$ 961.316
para futura
capitalização.
Financeiro (Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Ativo não circulante
Despesa
com Imposto
(34.810)
(26.972)
Agência Reg. de Serv. Púb. Deleg. De
Transp.
do de Renda e Contribuição Social (Nota 29) ............
No
exercício
de
2018,
foi
iniciado
processo
para
capitalização
dos
aportes
de
capital
–
AFAC
relativos
ao
período
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
2.374
37.958
41.474
Realizável a Longo Prazo.......................................... 355.528
281.664
197.623
Prejuízo do exercício..................................................................................
(737.212)
(490.419)
Est.
de São Paulo
30
29
a Pagar ........................................................
16.043
16.111- ARTESP 913
Contas
a Receberde
de Clientes
9) .....................
7.955o montante
6.180
de
dezembro
2016 a(Nota
setembro
de 2018,7.543
que acumulam
de R$Contas
1.748.864
(saldo de R$ 1.891.030
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
contábeis.
Convênio CPTM/ERMAP.........................................
25.330
25.330
25.330
Cauções e Depósitos Judiciais/Recursais (Nota 10) . 305.445
230.143
146.022
   656     (14)    312     126
Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
em
31/12/2018),
estando o mesmo em tramitação
no 24.047
Conselho de25.902
Defesa CBTU
dos Capitais
– CODEC,
- cisão (Notado
11)Estado
...........................................
15.852
15.852
15.852
Outros
créditos (Nota 11)...........................................
23.021
   686 DOS
   
4.121DE   341
2.280
DEMONSTRAÇÃO
FLUXOS
CAIXA
para contingências
(Nota 18) .................
844.178
583.940
405.077
Convênio
CPTM/ERMAP
...........................................
órgão
vinculado
à Fazenda
do Estado de19.519
São Paulo, 19.519
responsável 19.519
por seu Provisões
encaminhamento
à deliberação
em Subtotal
Provisões Para Beneﬁcios a Empregados (Nota 19) Outros
308.589
93.519
Investimento (Nota 12) ..............................................
149
149
149
(MÉTODO INDIRETO) PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
créditos306.478
assembleia
geral.
Passivos futuros - FIDC (Nota 20) .........................
4.288
30.016
Imobilizado
.................................................................
10.355.525
9.935.821
9.031.799
31
DE
DEZEMBRO
DE
2014
E
2013
(Valores
expressos
em
reais
mil)
Secretaria
da Fazenda
21.377
23.003
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
Imobilizado
em Uso/Andamento
(Nota13) ................. 8.363.312
7.943.510
7.750.577
21.
Receita
líquida
2014
2013
Bens Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE) (Nota 2.9.ii.)
696.820
696.820
Imobilizado Extensão Leste (Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820
Companhia
de
Saneamento Básico
do Estado de
(ReapreTotal do2018
passivo não circulante .............................
2.715.389
2.523.448
1.483.035
2017
Imobilizado Linha 5 Lilás (Nota 2.9 iii.) ..................... 1.295.393
1.295.491
1.281.222
    
11      11      -     
S.Paulo
–
SABESP¹
Patrimônio líquido
Intangível (Nota 14)....................................................
29.768
17.862
13.806
sentado
Receita operacional bruta
2.599.470
2.598.201
Capital social (Nota 23) ............................................. Subtotal
11.328.779
11.328.779
6.629.676
Total do ativo não circulante ......................................10.740.970
10.235.496
9.243.377
    
11    21.388      -    23.003
(Nota 2.3))
Reservas
de Capital ..................................................
157
Receita dos transportes ferroviários
1.558.825
1.389.388
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais
Reservas de Reavaliação..........................................
630.392
697.964
750.323
Subvenção recebida para operação
958.888
1.141.559
        
2018         
2017
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
..............................................................
(737.212)
(490.419)
Ajuste de Avaliação Patrimonial ................................
(114.976)
(145.906)
7.572
Prejuízos
acumulados ...............................................
(5.179.415)
(4.544.585)
(4.133.497)
Outras receitas
81.757
67.254
Ativo/
Receitas/
Ativo/
Depreciação / amortização ..............................................................................
227.539Receitas/
222.970
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Deduções da receita bruta
(42.844)
(36.779)
Redução ao Valor Recuperável -(passivo)
Impostos .....................................................
(despesas) (passivo) 475
(despesas) relacionadas
Adiantamentos para Aumento de Capital .................. Operações/partes
1.228.786
329.915
4.347.628
Redução
ao
Valor
Recuperável
Contas
a
Receber
de
Clientes
....................
1.120
490
Total (8.568)
do patrimônio líquido ....................................
7.893.566líquida
7.666.167
7.601.859
Cofins e Pasep
(7.070) Receita
Total .......................................................................... 10.995.463
10.510.412
9.448.214
Total ..............................................................................10.995.463
10.510.412
9.448.214
Redução ao Valor Recuperável - Outros Ativos...............................................
1.132
(34.276)
(29.709)
Impostos
Secretaria da
Administração
Penitenciária
de São Paulo
-6.600
2
Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 352.700
327.612
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações contábeis.
2.556.626
2.561.422
Centro De Detenção Provisória De Franco
Da Rocha
3
4
Reversão - Contingências Trabalhistas e Cíveis ............................................. (80.239)
(100.203)
22.
Custos
dos
serviços
prestados
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
- (Valores
expressosProvisória
em reais mil)
Centro
De Detenção
De Mauá
5
Provisão - previdenciárias ...............................................................................
51.174
572
Ajuste de
Total De Santo André
2018
2017
Centro Adiantamento
De Detenção Provisória
2
3
Despesa com Previdência Privada ..................................................................
33.041
59.481
Capital
Reserva
Reserva de
avaliaçãoCNPJ:
Prejuízos
para aumento
patrimônio
71.832.679-0001-23
BaixaIndependência
do Ativo Imobilizado ...............................................................................
52.136
5.101
Pessoal
(871.042)
(830.431) Subtotal
Centro De
Provisória
2
social
de capital
reavaliação
patrimonial
acumulados
deDetenção
capital
líquido De Vila
1º Energia
de janeiro elétrica
de 2013 ..................................................................
6.629.676
157
1.136.853(176.441)
(4.331.662)
3.435.024
7.782.652
Imposto
de Renda
26.972
deEM
tração
(213.344)
Centro De4.347.628
Progressão
Penitenciária
De Franco
Dae Contribuição Social Diferidos
DO.........................................
RESULTADO
PARA34.810
OS EXERCÍCIO
NÇO
PATRIMONIAL
31
DE2.3)
DEZEMBRO
DE 2014 E 31
DE 2013 E 1 DE
DE 2013 - (Valores
Ajustes
de exercícios anteriores
(Nota
...............................
- DE DEZEMBRO
(386.530)
7.572JANEIRO198.165
(180.793) expressos em
- reais mil)
(180.793) (=) Lucro (prejuízo)DEMONSTRAÇÃO
29
líquido ajustado ............................................................. (57.856)
53.708
Vigilância
(209.927) 3.254.231
Rocha
Em
01 de janeiro de 2013 (reapresentado)...............................
6.629.67601/01/2013
157
750.323(215.043) 7.572
(4.133.497)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos e
Passivo
31/12/2014 4.347.628
31/12/2013 7.601.859
01/01/2013
31/12/2014
31/12/2013
(Acréscimo) / decréscimo do ativo circulante e não circulante
Total
do resultado
abrangente do exercício
Limpeza
e conservação
(93.539)
(88.724)
Companhia de Saneamento
Básico
do Estado de
(Reapre(Reapre(ReapreContas a Receber de Clientes .........................................................................
(10.047)
Prejuízo do exercício (representado)..........................................
- (Reapre(490.419)
(490.419)
(490.419)
-(3.126)
34
sentado
sentado
sentado
sentado
S.Paulo - SABESP
Manutenção
(454.995)
(551.735)
Ajustes
de avaliação patrimonial
Impostos a Recuperar .....................................................................................
(1.257)
(13.616)
(Nota
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
Remensurações
benefício pós emprego ...............................
- (Nota -2.3))
- (23.608)
(153.478)
(153.478)
- de 2.3))
(153.478)
Fundação Centro
Atend.
Sócio-Educativo
ao
Serviços dedetransporte
(27.310)
Adiantamentos a Empregados ........................................................................
(1.412)
1
-(2.971)
Total do resultado abrangente do exercício..................................
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
Passivo circulante
Adolescente
– Fundação
Casa191.454
Adiantamentos a Fornecedores.......................................................................
572
(3.503)
(64.064)
(55.893)
de(Nota
reavaliação
Fornecedores
...........................................................
205.639
126.647
s Reserva
deMateriais
Caixa
3) .....................
59.024
93.106
45.455
Indenizações
Trabalhistas
a
Reembolsar
........................................................
(6.817)
6.555
Realização
da
Reserva
...............................................................
(79.331)
79.331
Instituto de Medicina Social e de Criminologia
de líquida (Nota 24) ............................................................................ 2.007
Receita
Depreciação/amortização
(301.745)
(247.314)
Operações
de Arrendamento Mercantil
e Clientes
.....................................
12.002
9.584
1.801
6
- (942)
3
Efeitos tributários sobre a realização da Reserva ......................
26.972
26.972
26.972
Estoques
..........................................................................................................
2.217
Financeiro
(Nota 15) ..............................................
55.897
ar Capitalização
(Nota
4) ...................................
22.322
21.540 157
7.924
São
Custo
dos serviços prestados (Nota 25) ..................................................
(1.884
Provisões
de reserva de capital ............................................
(157)
- (5.150)
- 188
- Paulo - IMESC
- 53.714
-51.758
Depósitos Judiciais e Recursais ...................................................................... (75.302)
(84.122)
Pessoal
e
Encargos
Sociais
....................................
14.087
22.934
18.329
mpregados
....................................
14.065
11.094
9.681
Recursos
para
aumento
de
capital
no
período
...........................
681.442
681.442
Junta Comercial do Estado de São Paulo Lucro
- JUCESP
4
2 123
bruto .................................................................................................
(46.098)
(48.929)
Outros
Outros ativos....................................................................................................
(4.699)
(4.162)
Provisão-trabalhista .................................................
65.506
rnecedores
5) ....................
16.022
16.594
13.091
Devolução (Nota
de recursos
ao GESP ...............................................
(209)67.555
(209)56.360
Penitenciaria
Mario
De Moura e -Albuquerque
- 26) ...........................................................
9 venda
6(659
Despesas
administrativas
(2.251.725)
(2.273.419)
Capitalização
de Recursos
Antecipados-majoritário
4.698.946
- Taxas e Contribuições
4.698.946
(Acréscimo)
/ decréscimo
do ativo não(Nota
circulante
mantido para
Impostos,
.............................
19.088 (4.698.946)
14.060
15.636
histas
a Reembolsar
(Nota
6) .....
8.441 .................. 1.624
8.179
23. Despesas
administrativas
Saldos
em 31 de dezembro
de 2013
         
    -(1.175)
     2(112
Penitenciaria
Nilton
Silva
receitas
líquidas
(Nota 27)2...........................................
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
4.748
17.802
17.490
.....................................................
11.253
12.127
7.242
Ativo nãoOutras
Circulante
Mantido(despesas)
para
Venda .......................................................
(reapresentado
(Nota
2.3))
.......................................................
11.328.779
697.964
(145.906)
(4.544.585)
7.336.252
329.915
7.666.167
Contas    
a Pagar
........................................................
11.786
14.570
12.274
..................................................... 110.189
109.247
111.464
Resultado
antes
receitas
e despesas
ﬁnanceiras............................
        34
    -     85(648
Acréscimo
/ (decréscimo)
dodas
passivo
circulante
e não circulante
2018
   2017 Subtotal
Total do resultado abrangente do exercício
Receitas
diferidas
(Nota
17)
....................................
9.757
3.515
19
ante
.............................................
253.318
274.916
204.837
Fornecedores
...................................................................................................
78.992
(64.806)57
Prejuízo
do exercício .................................................................
-(194.861)
(737.212)
(737.212)
Receitas
ﬁnanceiras (Nota 28) ...................................................................
Pessoal
(185.642) (737.212)
Total do passivo
circulante ....................................
386.508
320.797
363.320
         2018          
2017
Ajustes de avaliação patrimonial
Pessoal eDespesas
Encargos Sociais
............................................................................
(8.847)
4.605
ﬁnanceiras
(Nota 28) .................................................................
(111
Limpeza
conservação
(737)30.930
(835)
Passivo não
circulante
esRemensurações
mantidos e
para
de benefício pós emprego ...............................
30.930
30.930
Ativo/
Receitas/
Ativo/
Receitas/
Provisão trabalhista .........................................................................................
(2.049)
11.195
Total
do resultado abrangente do exercício..................................
- - de
30.930
(737.212)
(706.282)
-relacionadas
(706.282)
(702
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social.................
Operações
Arrendamento
Mercantil
.....................................................
1.175
Manutenção
(2.474)
(2.030) Operações/partes
Impostos, Taxas e Contribuições(passivo)
.....................................................................
5.028
(1.576)
(despesas)
(passivo)
(despesas)
Reserva de reavaliação
Financeiro(19.980)
(Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Despesa .........................................................................................
com Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota
29) ............(4.349)(34
Processamento
dados
(19.386) Fornecedores
Realização
da Reservade
...............................................................
(102.382)
102.382
Tributos parcelados
(48.638)
Tributos
parcelados (Nota-- 16) .................................
2.374
37.958
41.474
Prazo
..........................................
355.528
281.664
197.623
Efeitos
tributários sobre
a realização da Reserva ......................
34.810
34.810
34.810
Prejuízo
do exercício..................................................................................
(737
Propaganda
e .....................
publicidade
(207)
Contingências
liquidadas
................................................................................. (63.397)
(49.120)
Contas a- Pagar(57)
........................................................
16.043
16.111
913
de Recursos
Clientes
(Nota
9)
7.543
6.180
Companhia
de Processamento
do Estado
para
aumento
de capital no período
........................... 7.955
898.871
898.871de Dados
Receitas diferidas ............................................................................................
3.943 (14.150)
(4.625)
(14.160)
(2.143)
Sistema
bilhetagem
eletrônica
(29.704)
(28.420) 6.664.780
As notas(2.202)
explicativas são
parte integrante
das demonstrações
con
Convênio
.........................................
osSaldos
Judiciais/Recursais
(Nota
. .........................................
305.445
230.143
146.022
em 31de
de dezembro
de 10)
2014
11.328.779
630.392 CPTM/ERMAP
(114.976)
(5.179.415)
1.228.786 25.330 7.893.56625.330
de25.330
São Paulo-PRODESP
Bens cedidos - metrô (extensão leste) ............................................................
696.820
- cisão
(Nota
11) ...........................................
15.852
15.852
15.852
ta 11)...........................................
23.021
24.047
25.902
As notas explicativas
são parteCBTU
integrante
das
demonstrações
contábeis. (14.241)
Serviços de transporte
(11.877)
Companhia
de Saneamento
Básico
do Estado
DEMONSTRAÇÃO
DE(11.454)
CAIXA
Outros
passivosde
...............................................................................................
18.640
Provisões para contingências (Nota 18) .................
844.178
583.940
405.077
RMAP ...........................................
19.519
19.519
19.519
(158)
(10.564)DOS FLUXOS
(409)(2.852)
Materiais
(3.862) DEMONSTRAÇÃO
(2.390)
DEMONSTRAÇÃO149
DO VALOR ADICIONADO
DO RESULTADO
ABRANGENTE
- SABESP
Provisões Para Beneﬁcios
a Empregados (Nota
19) S.Paulo
308.589
306.478
93.519
12) ..............................................
149
149
INDIRETO)
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
(=) Caixa líquido (aplicado(MÉTODO
nas) gerado pelas
atividadesPARA
operacionais
.... (191.393)
552.402
Indenizações
(159.157)
EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
E 2013
PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO
2014
E 2013 de 30.016
Passivos (166.424)
futuros
- FIDC
(Nota 20) .........................
4.288
.....................................................
10.355.525
9.935.821DE 20149.031.799
2. Fluxo
de -caixa das
atividades
de
investimentos
Companhia
doDE
Metropolitano
São
Paulo
31 DE DEZEMBRO
E 2013 -(4.568)
(Valores expressos
(139) DE 2014
(3.964)
(3.863)em
(Valores
expressos em7.943.510
reais mil)
(Valores
expressos em reais
mil)
Receitas diferidas
(Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
o/Andamento
(Nota13) .................
8.363.312
7.750.577
Depreciação/amortização
(51.581)
(52.514)
Compra de Imobilizado / Intangível ................................................................. (711.285) (1.136.150)
METRÔ
2014
2013
Bens Cedidos-METRÔ
2.9.ii.)
696.820
696.820
ão Leste
(Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820
2014
2013 (=) Caixa
líquido
aplicado
nas
atividades
de
investimentos
.......................
(711.285)
(1.136.150)
Provisões
43.209 (EXT.LESTE) (Nota
(79.487)
Companhia Paulista
de Obras
e Serviços - CPOS
(691)
(6.000)
(516)
(6.337)
Total do passivo não circulante .............................
2.715.389
2.523.448
1.483.035
Lilás (Nota 2.9 iii.) ..................... 1.295.393
1.295.491
1.281.222 (Reapre(Reapre3. Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
Gastos gerais
(22.519)
Patrimônio(22.110)
líquido
)....................................................
29.768
17.862
13.806 sentado)
Empresa Metrop. de Transp
Urbanos
de São
sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para
Futuro
Aumento
de
Capital....
898.871
681.442
(945)
(30.191)
(11.728)
Outros
Receitas
...................................................................................................
Capital social
(Nota 23) .............................................
11.328.779
11.328.779
6.629.676
rculante
......................................
10.740.970
10.235.496 2.033.823
9.243.377 1.991.559
Paulo S/A - EMTU
Devolução de Recursos ao GESP...................................................................
(209)
Receita operacional tarifária ................................................................... 1.198.777
1.159.260
Reservas de
Capital ..................................................
- (Nota 2.3)) 157
(490.649)
(578.556)
Fundação
Prof.(737.212)
Dr.
Manuel(490.419)
Pedro
Pimentel
-Fluxo
FUNAP
- operacionais
(184)..................... -(4.288)
(172)
1.
de
caixa
das
atividades
Amortização
de
Fundo
de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
(25.728)
Resultado
líquido
do
exercício
................................................................
Reservas
de
Reavaliação..........................................
630.392
697.964
750.323
Subvenção
Recebida
para
Operação
.....................................................
784.818
772.190
24. Despesa por natureza
Pagamento
de Arrendamento
Mercantildo
Financeiro
........................................
(25.986)
(24.106)
Imprensa
do Estado S/A - IMESP
(47)
(977)
(60)
(950)
Lucro
(Prejuízo) Líquido
Exercício
..............................................................
(73
Ajuste deOutros
Avaliação
Patrimonial
................................
(114.976) Oficial(145.906)
7.572
Outras receitas .......................................................................................
55.283
61.731
Componentes
do Resultado
Abrangente
2018 ...............................................
  
2017
(=)do
Caixa
líquido
gerado /pelas
atividades
de ﬁnanciamentos .................... 868.597
631.399 22
Prejuízos   
acumulados
(4.544.585)
(4.133.497)
Provisão para Perda de Créditos - Ativos Financeiros ...........................
(5.055)
(1.622)
Instituto de Pesquisas
Tecnológicas
Estado
de
Depreciação
amortização
..............................................................................
Itens
que não serão
reclassiﬁcados para o resultado (5.179.415)
(269)
(927)
(221)
(394)
Aumento
(redução)
de
caixa
e
equivalente
de
caixa
...................................
(34.082)
47.651
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Pessoal
(1.016.073)
Insumos
adquiridos de terceiros .......................................................... (1.491.986)
(1.246.020) (1.065.903)
São(Nota
Paulo
- IPT 30.930
Remensurações em obrigações de benefício pós emprego
2.3) ...
(153.478)
Redução ao Valor Recuperável - Impostos .....................................................
Adiantamentos
para Aumento de Capital
..................
1.228.786
329.915
4.347.628
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício .................................... 93. 106
45.455
Custos
dos Serviços
..............................................................
(904.782)
(768.964)
Energia
elétricaPrestados
de tração
(176.441)
(213.344)
Subtotal
(3.506) - Contas
(37.721)
(7.917)
(37.320)
do resultado
abrangente
do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
Redução de
ao caixa
Valorno
Recuperável
a Receber de
Clientes
....................
Total doTotal
patrimônio
líquido
....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros ..................................
(587.204)
(477.056)
Caixa e equivalente
ﬁm do exercício
........................................
59.024
93.106
Vigilância
(215.043)
(209.927) Contas
a
pagar
Total ..........................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
.....................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214 745.539
Redução
ao
Valor
Recuperável
Outros
Ativos...............................................
Valor adicionado bruto...........................................................................
541.837
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Limpeza eeamortização
conservação
(94.276)
(89.559)
Cia de Desenvolvimento Habitacional Urbano
do - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 35
Depreciação
...................................................................
(227.539)
(200.783)
Provisão
As notas explicativas são
parte integrante
das (457.469)
demonstrações contábeis.
DIRETORIA
CPTM
Manutenção
(553.765)
Valor
adicionado líquido produzido pela entidade..............................
314.298
544.756
Estado de São Paulo
- CDHUEXECUTIVA DA
(4.456)
(4.346)
(264) (8
Reversão - Contingências
Trabalhistas e (109)
Cíveis .............................................
Valor
adicionado
recebido
em
transferência
.......................................
57.880
142.528
MANUELem
SEABRA
RODRIGUES
O DAS
MUTAÇÕESdeDO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2014 E Companhia
2013 - (Valores
expressos
reais
mil)
Processamento
dados
(19.980)
(19.386)
doMÁRIO
Metropolitano
de
São
PauloProvisão
- BANDEIRA
- previdenciárias
...............................................................................
5
Receitas ﬁnanceiras ...............................................................................
57.880
142.528
Diretor
Presidente
(292)
(2.853)
(7.293)
(3.027)
Ajuste
Total
Propaganda e publicidade
(57)de
(207)
METRÔ Adiantamento
Despesa com Previdência Privada ..................................................................
3
Valor adicionado total a distribuir.........................................................
372.178 Reserva
687.284
Capital
Reserva
de
avaliação
Prejuízos
para aumento
patrimônio
Sistema
de bilhetagem eletrônica
(29.704)
(28.420)
Subtotal
(4.748)
(2.962)
(11.639)
(3.291)
Pessoal
....................................................................................................
862.253
744.068
FRASSON
EVALDO JOSÉ
DOS REIS FERREIRA
Baixa do Ativo Imobilizado
...............................................................................
5
social
de capital
reavaliação
patrimonial
acumulados MILTONSubtotal
de capital
líquido
Serviços de
transporte
(35.485) (41.551)
Remuneração
direta
...............................................................................
602.851
Diretor
Administrativo
e Financeiro
de Engenharia
Obras
Despesas
administrativas
3 ..................................................................
6.629.676
157653.308 1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
4.347.628
7.782.652
Imposto de Renda e Diretor
Contribuição
Sociale Diferidos
.........................................
3
Benefícios
...............................................................................................
103.413
Materiais
(67.926)
(58.283) (180.793)
s anteriores
(Nota 2.3) ...............................
-166.744
(386.530)
7.572
198.165
(180.793)
Cia Ambiental do Estado
de S.Paulo
- CETESB
(87)
(591)
(=) Lucro (prejuízo) líquido ajustado ............................................................. (5
FGTS
......................................................................................................
37.804
SILVESTRE
EDUARDO
ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE
2013
(reapresentado)...............................
6.629.676
157 42.201
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
4.347.628
7.601.859
Indenizações
(166.424)
(159.157)
Departamento de Aguas e Energia Elétrica(Acréscimo)
- DAEE / decréscimo do-ativo circulante
(1) e não circulante
Impostos,
e Contribuições .........................................................
129.581
198.580
Diretor de Planejamento e Projetos
Diretor de Operação e Manutenção
angente
doTaxas
exercício
Depreciação/amortização
(353.326)
(299.828)
    (2)
(1)
Imprensa Oficial do Estado
S/A(490.419)
- IMESP Contas a Receber de
Federais
..................................................................................................
197.559
Clientes .........................................................................
o (representado)
..........................................
-128.800
(490.419)
(490.419)
Provisões
38.059
(79.299)
Estaduais
................................................................................................
474
908
(90)
(592)
Subtotal
patrimonial
Impostos a Recuperar .....................................................................................
Municipais
...............................................................................................
307
113
benefício
pós
emprego ...............................
(153.478)
(153.478)receitas (despesas)
(153.478)
Gastos
gerais
(22.110)
(22.519)
MARLÍ
CÂNDIDO
DUTRA
Outras
líquidas
Adiantamentos a Empregados ........................................................................
Remuneração
de Capitais de Terceiros ...............................................
117.556
235.055
angente
do
exercício..................................
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
CRC.CT.1SP-131206/O-7
(76.289)
  (60.657)
Outros
Cia Ambiental do Estado de S.Paulo - CETESB
- .......................................................................
248
(201)
Adiantamentos a Fornecedores
111.880
230.222
ãoJuros .......................................................................................................
(2.742.374) (2.851.975)
Companhia
do Metropolitano
de São Paulo
..................................................................................................
4.833
Indenizações
Trabalhistas a Reembolsar
........................................................
rvaAluguéis
...............................................................
- 5.676
(79.331)
79.331
585
25.
Outras
receitas
(despesas)
líquidas
As Demonstrações Contábeis completas com as Notas Explicativas, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer do Conselho de Administração e Relatório dos
Auditores Independentes
Sobre as
DemonstraçõesLucros
retidos / prejuízo
do exercício
..................................................
(737.212)
(490.419)
bre
a realização
da Reserva
......................
26.972
26.972
26.972
METRÔ
Estoques
Financeiras foram publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo - Empresarial. Está disponível no site da Companhia
o ..........................................................................................................
Relatório da Administração.
Valorde
adicionado
distribuído .................................................................
687.284
erva
capital ............................................
157
(157)372.178
- 2017 Subtotal
2018 - ......................................................................
833
(201) (7
Depósitos Judiciais e Recursais
www.cptm.sp.gov.br
entoPerdas
de capital
no
período
...........................
681.442
681.442
As
notas
explicativas
são
parte
integrante
das
demonstrações
contábeis.
decorrentes do Sistema de Bilhetagem Eletrônica
(192.010)
(184.894) Resultado antes das receitas e despesas financeiras
Outros ativos....................................................................................................
os ao GESP ...............................................
(209)
(209)
Baixas
patrimoniais
(14.006) (61.117)
Companhia (4.698.946)
de Saneamento Básico do- Estado
de
cursos
Antecipados-majoritário
..................
4.698.946
4.698.946
(Acréscimo)
/ decréscimo do-ativo não circulante
mantido- para venda 551
Receitas
eventuais
30.637
29.194
zembro
de 2013
S.Paulo - SABESP
Ativo não Circulante Mantido para Venda .......................................................
ta 2.3))
.......................................................
697.964
(145.906)
(4.544.585)
329.915
7.666.167
Entradas
de sucatas e inservíveis em11.328.779
estoque
1.004
1.325 7.336.252
Subtotal
551
Acréscimo / (decréscimo) do passivo circulante e não circulante
angente do exercício
(433) 20.190 Total
Outras
(7.557)
(13.846)
(19.215)
(16.036) 7
geral
Fornecedores...................................................................................................
o .................................................................
(737.212)
(737.212)
Secretaria(737.212)
dos
(174.808)
(195.302) ¹Para esta entidade foi Transportes
patrimonial
Metrpolitanos
Pessoal
e Encargos
Sociaisduvidosos.
............................................................................
constituída
estimativa de
perda
para créditos
26. Receitas
(despesas)
financeiras
benefício
pós emprego
...............................
30.930
30.930
30.930
Provisão trabalhista .........................................................................................
(a)
Remuneração da administração
angente
do exercício..................................
30.930
(737.212)
(706.282)
(706.282)
Receitas
financeiras
Impostos,
.....................................................................
A remuneração máxima aprovada para o exercício
deTaxas
2018,e Contribuições
de acordo com
a Deliberação CODEC nº 001, de
ão
- Rendimentos de aplicações e fundos 3.199 rva...............................................................
(102.382)
102.3824.449 16/03/2018,
Tributos
parcelados
é de 30% -sobre a remuneração
dos diretores
da.........................................................................................
Companhia para os membros do Conselho de (4
- Variação
monetária
e cambial ativa
11.159 10.104
bre a realização
da Reserva
......................
34.810
34.810
- sobre a remuneração
34.810
Contingências
liquidadas
Administração
e de 20%
dos diretores
para .................................................................................
os membros do Conselho Fiscal. A seguinte (6
ento de -capital
no período ...........................
-3.238
898.871
898.871
Multas
5.407 Receitas
diferidasfindos
............................................................................................
distribuição
foi realizada
nos
exercícios
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017:
zembro de 2014 ......................................... 11.328.779
630.392
(114.976)
(5.179.415)
6.664.780
1.228.786 aos administradores
7.893.566
12.054
13.300
- Outras
Bens cedidos - metrô (extensão leste) ............................................................
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
2018
2017
31.819
31.091 Descrição
Outros passivos ...............................................................................................
1.242
816
Honorários
(-) Despesas financeiras
DEMONSTRAÇÃO
DO VALOR ADICIONADO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(=) Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais .... (19
1.242
816
monetária
cambial passiva
(5.926)
(4.868)
CÍCIOS- Variação
FINDOS EM
31 DE eDEZEMBRO
DE 2014 E 2013
PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
2. Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Osem
benefícios
estão representados basicamente por ordenados.
(Valores
expressos
em reaismonetária
mil)
- Juros
incorridos
e atualização
s/ arrendamento mercantil
(Valores expressos
reais mil)de curto prazo a administradores
Compra de Imobilizado / Intangível ................................................................. (7
2014
2013
financeiro
(97.234)
(96.728) (b) Benefícios pós-emprego
2014
2013 (=) Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos ....................... (71
(Reapree Fluxo
nem de
longo prazo para o pessoal chave da Administração.
- Juros incorridos s/ passivo atuarial - benefícios a empregados
(75.199)
(67.958) A CPTM não possui benefícios pós-emprego
(Reapre- 3.
de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
sentado)
- Juros s/ demais compromissos
(40.629)
(1) 29. Gerenciamentos de riscos sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... 89
................................................................................
2.033.823
1.991.559
(4)
(6) Risco de Crédito
- Outras
(Nota 2.3)) Devolução de Recursos ao GESP...................................................................
tarifária ................................................................... 1.198.777
1.159.260
(218.992)
(169.561) Parte substancial da receita da empresa é proveniente
do sistemaem
deDireitos
transporte
(receita
tarifária),
deutilização
Fundo de Investimento
Creditórios
.....................
Resultado
líquido
do
exercício
................................................................
(737.212)
(490.419) Amortizaçãoda
a para Operação.....................................................
784.818
772.190
(187.173)
(138.470) através do carregamento de crédito antecipado
Resultado financeiro
à viagem
SBE).
Assim,Financeiro
a Companhia
possui baixa ex- (2
Pagamento
de(sistema
Arrendamento
Mercantil
........................................

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM

................................................................................
55.283
61.731
Outros Componentes do Resultado Abrangente
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de ﬁnanciamentos .................... 86
posição ao risco de crédito.
de27.
Créditos
- Ativos
...........................
(5.055) e despesa
(1.622)de imposto
Imposto
deFinanceiros
renda e contribuição
social diferido
e contribuição
Itens que de
nãorenda
serão reclassiﬁ
cados parasocial
o resultado
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa ................................... (3
• Aplicações Financeiras
de27.1.
terceiros
..........................................................
(1.491.986)
(1.246.020)
Composição dos impostos diferidos:
Remensurações em obrigações de benefício pós emprego (Nota 2.3) ...
30.930
(153.478)
Caixa e equivalente
de caixa no início
do exercício
....................................
As aplicações financeiras da empresa são efetuadas
predominantemente
em Fundo
especifico
do Governo do 9
Prestados ..............................................................
(904.782)
(768.964)
Total do resultado
...........................................
(706.282)
(643.897}
2018abrangente do exercício
2017
erviços de terceiros e outros ..................................
(587.204)
(477.056)
Caixa e classificada
equivalente de
caixade
nobaixo
ﬁm dorisco.
exercício ........................................
5
Estado de São Paulo no Banco do Brasil, operação
como
Ativo de imposto diferido:
uto...........................................................................
541.837
745.539
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações
contábeis.
Exposição
Máxima ao
Risco de Crédito:
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações con
Prejuízos fiscais
20.226
20.446
tização-...................................................................
(227.539)
(200.783)
Ativos financeiros
2018
2017
DIRETORIA EXECUTIVA DA CPTM
Passivo
depela
imposto
diferido:
uido
produzido
entidade
..............................
314.298
544.756
de caixa
80.605
64.141
(20.226)
(20.446) Caixa e equivalentesMÁRIO
- Reserva
de reavaliação
cebido em
transferência
.......................................
57.880
142.528
MANUEL SEABRA RODRIGUES BANDEIRA
25.733
20.647
- Clientes e outros recebíveis
Imposto diferido (líquido)
...............................................................................
57.880
142.528
Diretor Presidente
7.128
3.588
Outros créditos
al a distribuir.........................................................
372.178
687.284
27.2.
Movimentação
do
período:
................................................................................
862.253
744.068
MILTON FRASSON
EVALDO JOSÉ113.466
DOS REIS FERREIRA 88.376
Risco
de
Liquidez
...............................................................................
653.308
602.851
Prejuízos
Reserva
de
Diretor Administrativo
e Financeiro
Diretor de Engenharia e Obras
................................................................................
166.744
103.413
     fiscais
reavaliação A Companhia é uma empresa pública dependente do Governo do Estado de São Paulo, ou seja, as receitas
próprias
da
empresa
não
são
suficientes
para
manter
sua
operação.
Nesse
sentido,
a empresa é subvencionada
................................................................................
42.201
37.804
SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE
Ativo de imposto diferido:
do Estado de São Paulo nos termos do artigo 2º da Lei Complementar
nº 101
de 04 de maio de
ontribuições
129.581
198.580
Diretor de Planejamento
e Projetos
Diretor de Operação
e Manutenção
Em 31.........................................................
de dezembro de 2017
254.189
- pela Fazenda
................................................................................
128.800
197.559
(20.226)
- 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - mitigando os riscos de liquidez.
Debitado ao resultado
................................................................................
474
908
233.963
- Passivos financeiros e os seus vencimentos contratuais:
Em 31 de dezembro de 2018
................................................................................
307
113
MARLÍ
CÂNDIDO DUTRA
                        
Vincendos
Passivo de imposto diferido:
pitais de Terceiros ...............................................
117.556
235.055
CRC.CT.1SP-131206/O-7
Até 30 dias De 30 a 90 dias De 90 dias a 1 ano De 1 a 3 anos
Total
Passivos financeiros Vencidos
Em
31
de
dezembro
de
2017
254.189
................................................................................
111.880
230.222
33.263
124.141
110.537
- 267.941
(20.226) Fornecedores
Creditado ao resultado
................................................................................
5.676
4.833
As Demonstrações -Contábeis completas
com as Notas
Explicativas,
Parecer do Conselho Fiscal,
Parecer48
do Conselho de Administração
e Relatório785
dos Auditores Independentes
Sobre
Garantias
Contratuais
0
317
1.293
2.443
   233.963
Em
de dezembro
de 2018
uízo
do31
exercício
..................................................
(737.212)
(490.419)
Financeiras
foram publicadas
no Diário
cial do Estado
de São
Paulo - Empresarial. Está
no site da Companhia o Relatório
da Administração.
856disponível8.289
4
5.174
64.146 78.469
Contas
a pagar
Os ativos
de impostos diferidos são reconhecidos
de acordo
com o CPC
32 -Oﬁ
Tributos
stribuído
.................................................................
372.178para os prejuízos
687.284 fiscais

o Lucro.
Referido
pronunciamento
técnico
determina que, quando a entidade tem um histórico de perdas
as sobre
explicativas
são parte
integrante
das demonstrações
contábeis.

34.119
132.478
110.858
www.cptm.sp.gov.br

Secretaria dos
Transportes
TransportesMetropolitanos
Metrpolitanos

5.959

65.439 348.853

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
CNPJ: 71.832.679-0001-23

DEMONSTRAÇÃO
DO derivativos
RESULTADOou
PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
expressos
emefetua
reais mil)
A Companhia
não
aplicações de caráter
especulativo, em
quaisquer
outros ativos
de risco.
Risco deBALANÇO
MercadoPATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 1 DE JANEIRO DE 2013 - (Valores
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
Passivo
31/12/2014
Ativo
31/12/2014
31/12/2013
01/01/2013
Risco de Moeda Estrangeira
Os
resultados31/12/2013
obtidos com01/01/2013
estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias 2014
definidas pela
2013
(Reapre(Reapre(Reapre(ReapreA Companhia incorre em risco cambial quando da formalização
de
contratos de prestação de serviços ou for- Administração da
Companhia.
sentado
sentado
(Reapresentado
sentado
(Nota 2.3))
(Nota 2.3))
(NotaEstes
2.3)) tipos
(Nota
necimento de bens em moeda diferente da local (BRL).
de2.3))
contratos são firmados para a aquisição Em 31 de dezembro
sentado
de 2018, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir:
Passivo circulante
Ativo circulante
(Nota 2.3))
ou prestação
dedeserviços
que
compõem o59.024
investimento93.106
da empresa45.455
e, nesse
sentido, ...........................................................
o risco destas operações • Caixa
Fornecedores
205.639
126.647 de caixa:
191.454
Caixa
e Equivalentes
Caixa (Nota
3) .....................
e equivalentes
classificado em valor justo por meio do resultado e mensurados a posterior
pelo
Receita líquida (Nota 24) ............................................................................ 2.007.551
1.969.045
são suportados
pelo Governo
do Estado de
São Paulo 9.584
responsável 1.801
pelo aporte
de recursos
paraMercantil
realização de
Operações
de Arrendamento
Contas
a Receber de Clientes
.....................................
12.002
valor55.897
justo com efetivos
no resultado.
Financeiro
(Nota
15)
..............................................
53.714
51.758
Impostos
a
Recuperar
(Nota
4)
...................................
22.322
21.540
7.924
Custo dos serviços prestados (Nota 25) .................................................. (1.884.268) (1.699.251)
investimentos.
Pessoal e Encargos Sociais .................................... • Clientes
14.087 e outros
22.934
Adiantamentos a Empregados ....................................
14.065
11.094
9.681
recebíveis 18.329
e outrosLucro
créditos:
classificados em empréstimos e recebíveis, reconhecidos
pelo
bruto .................................................................................................
123.283
269.794
Risco de taxa
de juros(Nota 5) .................... 16.022
Provisão trabalhista .................................................
65.506
67.555
56.360
Adiantamentos
a Fornecedores
16.594
13.091
administrativas
(Nota
26) ...........................................................
(659.444)
(557.113)
de custo do 14.060
ativo e mensurados
aDespesas
posterior
pelo custo
amortizado
com efeitos no resultado.
Impostos,
Taxas e Contribuições
............................. valor19.088
15.636
Indenizações
Trabalhistas
a Reembolsar
(Nota
..... de8.441
8.179possui
A Companhia
não está
exposta
ao 6)risco
variação nos1.624
juros, pois não
empréstimos
ou financiamentos.
receitas (despesas) líquidas (Nota 27) ...........................................
(112.241)
(88.434)
Tributos parcelados (Nota 16) ................................. • Fornecedores,
4.748
17.802
17.490
Outros créditos ............................................................
11.253
12.127
7.242
garantias
contratuais
eOutras
contas
a pagar: classificados em outros passivos financeiros,
mensura30. Instrumentos
financeiros
Contas a Pagar ........................................................
11.786
14.570
12.274
Estoques
(Nota 7) .......................................................
110.189
109.247
111.464
Resultado antes das receitas e despesas ﬁnanceiras............................
(648.402)
(375.753)
custo amortizado
com efeitos
resultado.
Receitas diferidas (Nota 17) .................................... dos ao
9.757
3.515
19 no
Total
do Categoria
ativo circulante
.............................................
253.318
274.916
204.837
30.1.
dos
instrumentos financeiros
Receitas
ﬁnanceiras (Nota 28) ...................................................................
57.880
142.528
Total do passivo circulante ....................................
386.508
320.797
363.320
está
apresentada
no quadro a seguir, e não existem
instrumentos
A Companhia
mantém
operações
com instrumentos financeiros. A administração
desses
instrumentos é efetuada A classificação dos instrumentos financeiros
Despesas
ﬁnanceiras
(Nota 28) .................................................................
(111.880)
(230.222)
Passivo
não circulante
Ativos
não circulantes
mantidos
para
(702.402)
Resultado antes
imposto
de renda e
contribuição
social.................
Operações
Arrendamento Mercantil
apor
venda
(Nota
.........................................................
1.175 internos visando
meio
de8)estratégias
operacionais e controles
assegurar
liquidez,derentabilidade
e segurança. financeiros classificados em outras categorias
alémdo
das
informadas
em
31 de dezembro
de 2018
e 2017: (463.447)

Financeiro (Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 29) ............
(34.810)
(26.972)
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
2.374
37.958
41.474
281.664                                  
197.623
2018                                    
2017
Prejuízo do exercício..................................................................................
(737.212)
(490.419)
Contas a Pagar ........................................................
16.043
16.111
913
7.955
6.180
Valor
justo por
Empréstimos
e
Outros passivos
Valor
Empréstimos
e
Outros
passivos
As notas explicativas
são parte integrante
das demonstrações
contábeis.
Convênio CPTM/ERMAP
.........................................
25.330
25.330
25.330 justo por meio
230.143
146.022
CBTU - cisão (Notarecebíveis
11) ...........................................
15.852
15.852
15.852 do resultado
24.047meio do25.902
Total
Total
resultado
         financeiros
recebíveis
         financeiros
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Provisões para contingências (Nota 18) .................
844.178
583.940
405.077
19.519
19.519
Provisões Para Beneﬁcios a Empregados (Nota 19)
308.589
306.478
93.519
149
149
(MÉTODO INDIRETO) PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
Passivos futuros - FIDC (Nota 20)- .........................
-4.288
30.016
9.935.821
9.031.79980.605
80.605
64.141
64.141
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 - (Valores expressos em reais mil)
Receitas diferidas (Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
7.943.510
7.750.577
2014
2013
25.733 (Nota 2.9.ii.)
25.733
20.647
20.647
Bens Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE)
696.820
696.820
696.820
(ReapreTotal do passivo não circulante
2.523.448
1.295.491
1.281.222
7.128............................. 2.715.389
7.128 1.483.035
3.588
3.588
Patrimônio líquido
17.862
13.806
sentado
Capital social (Nota 23) ............................................. 11.328.779
11.328.779
6.629.676
10.235.496
9.243.377
(Nota 2.3))
Reservas de Capital ..................................................
157
Fornecedores
267.941
267.941
375.061
375.061
1.
Fluxo
de
caixa
das
atividades
operacionais
Reservas de Reavaliação..........................................
630.392
697.964
750.323
Garantias contratuais
2.443
2.443
2.465
2.465
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício..............................................................
(737.212)
(490.419)
Ajuste de Avaliação Patrimonial ................................
(114.976)
(145.906)
7.572
Prejuízos acumulados ............................................... (5.179.415)
(4.544.585)
Contas a pagar
78.469
78.469 (4.133.497) Depreciação / amortização ..............................................................................
49.115227.539 49.115
222.970
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Redução ao Valor Recuperável - Impostos .....................................................
475
Adiantamentos
para Aumento
de
Capital
.................. 32.
1.228.786
329.915
4.347.628
Eventos
relevantes
As operações da Companhia estão sujeitas ao Risco de crédito, decorrente
da
possibilidade
de
a
Companhia
Redução
ao
Valor
Recuperável
Contas
a
Receber
de
Clientes
....................
1.120
490
Total do patrimônio líquido ....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
ter ..............................................................................
perdas por inadimplência de suas contrapartes.
Para mitigar esses
riscos,
Companhia adota como prática Em
05/04/2018,
o Estado 9.448.214
de São Paulo,
porValor
intermédio
sua
Secretaria de Estado dos6.600
Transportes
Totala..........................................................................
10.995.463
10.510.412
Total
10.995.463
10.510.412
9.448.214
Redução ao
Recuperável -de
Outros
Ativos...............................................
1.132
a análise das situações financeira e patrimonial
de explicativas
suas contrapartes
e acompanhamento
permanente
das po- Metropolitanos – STM, firmou o Contrato
Provisão
- Contingências
e Cíveis
327.612
de Concessão
nºTrabalhistas
003/2018,
com..............................................
a SPE Concessionária352.700
das Linhas
5e
As notas
são parte integrante
das demonstrações
contábeis.
Reversão - Contingências
Trabalhistas
.............................................
(80.239)
sições em aberto.
NoMUTAÇÕES
que tangeDO
às PATRIMÔNIO
instituições financeiras,
a Companhia
somente
realiza
exclusivado METRÔ
São Paulo
(VIAMOBILIDADE),
com a anuência
dae Cíveis
Companhia
do Metropolitano
de São (100.203)
Paulo
DEMONSTRAÇÃO
DAS
LÍQUIDO PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
EM 31operações
DE DEZEMBRO
DE 201417
E 2013
- (Valoresde
expressos
em reais
mil)
Provisão
previdenciárias
...............................................................................
51.174
572
mente pelo Banco do Brasil S/A, na forma estabelecida pelo Decreto nº 60.244 de 14/03/2014.
A Administração – METRÔ Adiantamento
e da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos – CPTM, para a concessão da operação comercial
Ajuste de
Total
Despesa com Previdência Privada ..................................................................
33.041
59.481
Capital
Reserva
Reserva
avaliação
Prejuízos
aumento
patrimônio
da Companhia acredita que constitui provisões suficientes
para fazer frente
aodenão recebimento.
das linhas para
5 – Lilás
e 17 – Ouro,
pelo prazo
de
20
anos.
Baixa do Ativo Imobilizado ...............................................................................
52.136
5.101
social
de capital
reavaliação
patrimonial
acumulados
Subtotal
de capital
líquido
30.2. Classificação dos instrumentos financeiros
por tipo
de mensuração
do valor
justo
A partir da vigência
desta concessão,
concessionária
passou aSocial
participar
do Sistema de Arrecadação
1º de janeiro de 2013 ..................................................................
6.629.676
157
1.136.853
(4.331.662)
3.435.024
4.347.628
7.782.652 a Imposto
de Renda e Contribuição
Diferidos
34.810do Bilhete
26.972
DEMONSTRAÇÃO
DO.........................................
RESULTADO
PARA
OS EXERCÍCIO
NÇO
PATRIMONIAL
EM 31
DE2.3)
DEZEMBRO
2014
31
DE 2013
E 1 DE
DE 2013 - (Valores
expressos
em
mil)
Valor
justo
é o montante
pelo
qual
um ativoDE
pode
ser Enegociado
liquidado
entre
partes conhecidas
Ajustes
de
exercícios
anteriores
(Nota
...............................
- DE DEZEMBRO
- ou um passivo
(386.530)
7.572JANEIRO
198.165
(180.793)com
- reais no
(180.793)
Único,
representação
Comitê(=)Gestor
Metroferroviário
responsável
pela
sistemática
de
arrecadação
e
Lucro (prejuízo) líquido ajustado ............................................................. (57.856)
53.708
Em
01 de janeiro de 2013
(reapresentado)...............................
6.629.676
750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
4.347.628
7.601.859
EM
31 DE
DEZEMBRO
DE 2014 E 2013 - (Valores expressos e
e empenhadas
na realização
de uma transação
justa,
na01/01/2013
data157
de balanço.
Passivo
31/12/2014 na
31/12/2013 fiel
01/01/2013
31/12/2014
31/12/2013
(Acréscimo) /do
decréscimo
do
ativo circulante
e não circulante
bilhetagem,
observância
das
disposições
referido
contrato
de concessão.
Total do resultado abrangente do exercício
(Reapre(Reapre(ReapreQuando
disponível,
a CPTM
determina o valor
justo de -seus
ativos
e passivos- financeiros com
base (490.419)
nos preços Em
a Receber
de Clientes
.........................................................................
Prejuízo
do exercício
(representado)
..........................................
(490.419)
- assinado
(490.419)
02/08/2018, foi
o (ReapreTermoContas
Aditivo
nº 06
ao convênio
de integração operacional (3.126)
e tarifária(10.047)
por
sentado
sentado
sentado
sentado
Ajustes
de avaliação
patrimonial
Impostos a eletrônica
Recuperar .....................................................................................
(1.257)
(13.616)
cotados
no mercado
ativo para aquele instrumento.
Um mercado
é reconhecido como ativo se os preços cotados meio da utilização(Nota
do
sistema
de(Nota
bilhetagem
do Bilhete Único (BU) introduzindo a Concessionária
2.3)) (153.478)
2.3))
(Nota 2.3))
Remensurações de benefício pós emprego ...............................
- (Nota -2.3))
(153.478)
(153.478)
Adiantamentos a Empregados ........................................................................
(2.971)
(1.412)
sãodoprontamente
e regularmente
disponíveis e representam
transações
justascirculante
independentes.
Total
resultado abrangente
do exercício..................................
- entre partes
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
VIAMOBILIDADE
como
partícipe
do citado
convênio. O Termo Aditivo nº 06 estabeleceu que a partir 572
da operação
Passivo
Adiantamentos a Fornecedores.......................................................................
(3.503)
de(Nota
reavaliação
Os
instrumentos
financeiros mensurados
pelo93.106
valor justo após
o reconhecimento
inicial
devem ser agrupados nos comercial
Fornecedores
...........................................................
205.639
s Reserva
de
Caixa
3) .....................
59.024
45.455
da Linha 5126.647
– Lilás e/ou da191.454
Linha
17 – Ouro,
sob a aresponsabilidade
da VIAMOBILIDADE, (6.817)
sua remuneraIndenizações
Trabalhistas
Reembolsar
........................................................
Realização
da
Reserva
...............................................................
(79.331)
79.331
Receita líquida (Nota 24) ............................................................................ 6.555
2.007
Operações de Arrendamento Mercantil
e Clientes
.....................................
12.002
9.584 justo.
1.801
níveistributários
1 a 3 com
no grau
observável
do valor
Efeitos
sobrebase
a realização
da Reserva
......................
26.972
26.972
26.972 se
ção
pelos
passageiros
transportados
daria ..........................................................................................................
pelas receitas tarifárias antecipadas, arrecadadas pelo
clearing2.217
do
Estoques
(942)
Financeiro
(Nota 15)
..............................................
55.897
ar Capitalização
(Nota
4) ...................................
22.322
21.540 157
7.924em cotações
Custo dos serviços prestados (Nota 25) ..................................................
(1.884
de reserva
capital
............................................
(157)
- públicas
- 53.714
-51.758
• Mensurações
de de
valor
justo
de
Nível 1 determinadas
com base
em
mercados
ativos;sistema
do BU,681.442
após22.934
deduzido681.442
a parte
que
cabeJudiciais
ao sistema
sob......................................................................
pneus (SPTrans) e à Via Quatro,(75.302)
concessionária
Depósitos
e Recursais
(84.122)
Pessoal e
14.087
18.329
mpregados
14.065
9.681
Recursos ....................................
para aumento de capital no período
...........................11.094
- Encargos Sociais
- ....................................
Lucro bruto .................................................................................................
123
• Mensurações
de
justo 16.022
de Nível 2 são16.594
obtidas por
variáveis
além.................................................
dos- preços cotados
Outrosentão
ativos....................................................................................................
(4.699) de rateio
(4.162)
Provisão
65.506
rnecedores
(Nota
5) ....................
13.091
Devolução
de recursos
ao valor
GESP ...............................................
- meio
-de outras
-trabalhista
- in- da Linha
- 4 do Metrô.
(209)67.555
(209)56.360
O saldo restante
seria
distribuído entre Metrô e CPTM em função das regras
Despesas
administrativas
26) ...........................................................
(659
Capitalização
Recursos
Antecipados-majoritário
4.698.946
- diretamente
- Taxas
-(com 4.698.946
-15.636
cluídos
nodeNível
1, que
para o1.624
ativo
ou passivo
(com
preços)
ou- indiretamente
(Acréscimo)
/ decréscimo
do ativo não(Nota
circulante
mantido para venda
Impostos,
e Contribuições
.............................
19.088 (4.698.946)
14.060
histas
a Reembolsar
(Nota
6) são
..... observáveis
8.441 ..................
8.179
previamente
estabelecidas.
Saldos em 31 de dezembro de 2013
receitas
líquidas (Nota 27) ...........................................
(112
Tributos parcelados (Nota 16) .................................
4.748
17.802
17.490
.....................................................
11.253
12.127
7.242
Ativo nãoOutras
Circulante
Mantido(despesas)
para Venda .......................................................
(1.175)
base em preços); e
Nesta11.786
sistemática,
Ata de
Reunião
dos Representantes
do Sistema Trilhos no Comitê
Gestor de(reapresentado (Nota 2.3)) .......................................................
11.328.779
697.964
(145.906)
(4.544.585)
7.336.252
329.915conforme
Contas
a internas
Pagar ........................................................
14.570 7.666.167
12.274
.....................................................
Resultado
antes
receitas
e despesas
ﬁnanceiras............................
(648
Acréscimo
/ (decréscimo)
dodas
passivo
circulante
e não circulante
• Mensurações
de valor
justo110.189
de Nível 3 são109.247
as obtidas por111.464
meio de técnicas
de avaliação que incluem Integração,
Total
do resultado abrangente
do exercício
de
25/07/2018,
considerando
a
assunção
pela
VIAMOBILIDADE
da
operação
comercial
da
Linha
5
Receitas
diferidas
(Nota
17)
....................................
9.757
3.515
19
ante
.............................................
253.318
274.916
204.837
Fornecedores
...................................................................................................
78.992
(64.806)57
Prejuízo
do exercício
- os dados observáveis
(737.212) não
(737.212)
(737.212)
Receitas
ﬁnanceiras (Nota 28) ...................................................................
variáveis
para o.................................................................
ativo ou passivo, mas que não têm como
base
de mercado
(dados
Total do passivo circulante
....................................
386.508
363.320
do Metrô,
a partir de320.797
06/08/2018 a concessionária
passou
a receber
pelo sistema do Bilhete Único a(8.847)
remuneração
Ajustes de avaliação patrimonial
Pessoal eDespesas
Encargos
Sociais
............................................................................
4.605
ﬁnanceiras
(Nota 28) .................................................................
(111
observáveis).
Passivo não
circulante
esRemensurações
mantidos para
de benefício pós emprego ...............................
30.930
30.930
-passageiros
30.930
que
lhe
cabia
pelos
transportados.
Provisão trabalhista .........................................................................................
(2.049)
11.195
Total
resultado abrangente
do exercício..................................
- -mensurados
- a de
30.930
(737.212)
(706.282)
(706.282)
(702
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social.................
Operações
Arrendamento
Mercantil
.....................................................
1.175
Emdo31/12/2018
e 31/12/2017
não
houve instrumentos
financeiros
valor
justo
agrupados
nos níveis Pondera-se
Impostos,
Taxas
e Contribuições .....................................................................
5.028
(1.576)
que
em
havendo
a
preferência
à
VIAMOBILIDADE
em
relação
às
obrigações
de
recebimento
dos
Reserva de reavaliação
Financeiro (Nota 15) ..............................................
796.573
824.742
850.804
Despesa .........................................................................................
com Imposto de Renda e Contribuição Social (Nota 29) ............(4.349)(34
2 e 3. da Reserva...............................................................
Realização
(102.382)
102.382
- integrantes, - a saber, METRÔ
parcelados
demais
eTributos
CPTM,
o fluxo financeiro destinado à esta Companhia, (48.638)
apurado para o
Tributos
parcelados (Nota-- 16) .................................
2.374
37.958
41.474
Prazo
..........................................
355.528
281.664
197.623
Efeitos
tributários
sobre mostra
a realização
Reserva ......................
34.810
34.810
34.810
Prejuízo
do exercício..................................................................................
(737
A
tabela
a seguir
umdaresumo
dos valores justos dos
instrumentos
financeiros
em 31 de dezembro de -2018
Contingências
liquidadas
................................................................................. (63.397)
(49.120)
Contas
a- Pagar ........................................................
16.043
16.111
913
de Recursos
Clientes
(Nota
9) .....................
7.543
6.180
período
a dezembro
de 2018,
foi reduzido
em torno
de 10,2%.
para
aumento
de capital no período
........................... 7.955
- de agosto
898.871
898.871
Receitas
diferidas
............................................................................................
3.943
(4.625)
e
de
2017
e
a
hierarquia
de
valor
justo:
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
con
Convênio
.........................................
25.330 1.228.786 25.330 7.893.56625.330
osSaldos
Judiciais/Recursais
(Nota
. .........................................
305.445
230.143
146.022
em 31 de dezembro
de 10)
2014
11.328.779
630.392 CPTM/ERMAP
(114.976)
(5.179.415)
6.664.780
33.
Denúncia
criminal
contra
administradores
Bens cedidos - metrô (extensão leste) ............................................................
696.820
- cisão
11) ...........................................
15.852
15.852
15.852
ta 11)...........................................
23.021
24.047
25.902
As notas explicativas
são parteCBTU
integrante
das (Nota
demonstrações
contábeis.
      
    2017
de junho de 583.940
2017, foi apresentada
uma
denúncia
criminal DEMONSTRAÇÃO
pelo Ministério Público,
meio
doDE
GEDEC
DOSpor
FLUXOS
CAIXA
Outros
passivos
...............................................................................................
(2.852)
18.640
Provisões para contingências
(Nota
18) ................. Em 09
844.178
405.077
RMAP ...........................................
19.519
19.519           2018
19.519
DEMONSTRAÇÃO149
DO VALOR ADICIONADO
DEMONSTRAÇÃO
DO 3
RESULTADO
ABRANGENTE
Nivel 2Provisões
Nivel Para
3 Beneﬁ
Nivelcios
1
2 Nivel
aNivel
Empregados
(Nota
19)PIC-GEDEC/MP-SP
308.589
306.478
93.519
12)Descrição
..............................................
149 Nivel 1 149
n° 07/2014 (Grupo
de
Atuação
Especial
de
Repressão
à
Formação
de
Cartel
e
a
Lavagem
INDIRETO)
OS EXERCÍCIOS
FINDOS
(=) Caixa líquido (aplicado(MÉTODO
nas) gerado pelas
atividadesPARA
operacionais
.... (191.393)
552.402
EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO
E 2013
OS EXERCÍCIOS
DEZEMBRO
2014
E 2013 de Ativo),
- FIDC
(Nota 20) .........................
- e de DE
4.288
30.016
.....................................................
10.355.525
9.935.821DE 2014
9.031.799
80.605
-Passivos futuros
- PARA
64.141
- FINDOS EM
- 31
Caixa e equivalentes
de caixa
2. Fluxo
de caixa das
de da
investimentos
deDE
Dinheiro
Recuperação
arrolando-se
gestores
CPTM
representantes
das empresas
queem
314atividades
DE
DEZEMBRO
DEe2014
E 2013 - (Valores
expressos
(Valores
expressos em7.943.510
reais mil)
(Valores expressos em reais
mil)
(Nota 17) ....................................
9.630
11.929
20.050
o/Andamento
(Nota13) .................
8.363.312
7.750.577
Compra de pela
Imobilizado
/ Intangível .................................................................
80.605
-Receitas diferidas
- 64.141
Total
licitatório,
realizado
Companhia,
para serviços de manutenção (711.285)
de trens (1.136.150)
(séries
2014
2013
Bens Cedidos-METRÔ (EXT.LESTE) (Nota 2.9.ii.) participaram
696.820 em processo
696.820
ão Leste (Nota 2.9 ii.) .................. 696.820
696.820
2014
2013 (=) Caixa
líquido aplicado nas atividades de investimentos ....................... (711.285) (1.136.150)
S2100, S3000,
S2070,
S7000
e S7500), a qual se encontra em fase de análise das defesas prévias dos
(ReapreDevido
ativos financeiros
da CPTM
mensurados
custo amortizado,
a .............................
administração S2000,
Totalao
do passivo
não circulante
2.715.389
2.523.448
1.483.035
Lilás
(Notaàs
2.9características
iii.) ..................... dos
1.295.393
1.295.491
1.281.222
(Reapre3. Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
sentado)
Patrimônio
líquido
)....................................................
17.862 e valor justo
13.806para
denunciados, não havendo, até
o momento,
qualquer aceitação da denúncia judicial. A Companhia, ao longo
dos
entende que não há diferença29.768
entre o valor contábil
esses ativos.
sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... 898.871
681.442
Receitas......................................
...................................................................................................
2.033.823
1.991.559
Capital
social
(Nota
23)
.............................................
11.328.779
11.328.779
6.629.676
rculante
10.740.970
10.235.496
9.243.377
anos de 2015 a 2018, realizou(Nota
trabalhos
de auditoria
interna
para...................................................................
verificação da regularidade do cumprimento
dos
31. Coberturas de seguros
Devolução
de Recursos
ao GESP
(209)
2.3)) 157
Receita operacional tarifária ................................................................... 1.198.777
1.159.260
Reservas de Capital ..................................................
que ensejaram
a denúncia,
e,Amortização
considerando
o caixa
escopo
trabalhos,
não apurou
irregularidades
no(25.728)
que
A Companhia
não
seguros para os bens patrimoniais
propriedade
e líquido
nem para
serviços
de trans- contratos
1. Fluxo
de
dasdos
atividades
operacionais
de Fundo
de Investimento
em Direitos
Creditórios
.....................
(4.288)
Resultado
do exercício
................................................................
(737.212)
(490.419)
Reservas
de Reavaliação..........................................
630.392
697.964
750.323
Subvenção
Recebida
paracontrata
Operação.....................................................
784.818 de sua
772.190
de Arrendamento
Mercantildo
Financeiro
........................................
(25.986)
(24.106)
diz respeito
favorecimento7.572
aPagamento
fornecedores.
portereceitas
metropolitano
por ela prestado.
Lucro
(Prejuízo) Líquido
Exercício
..............................................................
(73
Ajuste deOutros
Avaliação
Patrimonial
................................
(114.976)a possível
(145.906)
Outras
.......................................................................................
55.283
61.731
Componentes
do Resultado
Abrangente
(=) Caixa líquido
gerado /pelas
atividades
de ﬁnanciamentos .................... 868.597
631.399 22
PrejuízosItens
acumulados
...............................................
(4.544.585)
(4.133.497)
Provisão para Perda de Créditos - Ativos Financeiros ...........................
(5.055)
(1.622)
Depreciação
amortização
..............................................................................
que não serão
reclassiﬁcados para o resultado (5.179.415)
Aumento
(redução)
de
caixa
e
equivalente
de
caixa
...................................
(34.082)
47.651
6.664.780
7.336.252
3.254.231
Insumos adquiridos de terceiros .......................................................... (1.491.986)
(1.246.020)
DIRETORIA EXECUTIVA DA CPTM
CONTADORA
Remensurações em obrigações de benefício pós emprego (Nota 2.3) ...
30.930
(153.478)
Redução ao Valor Recuperável - Impostos .....................................................
Adiantamentos para Aumento de Capital ..................
1.228.786
329.915
4.347.628
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício .................................... 93. 106
45.455
Custos dos Serviços Prestados ..............................................................
(904.782)
(768.964)
do resultado
abrangente
do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
Redução
ao caixa
Valor
Recuperável
- Contas
a Receber
Clientes
....................
Marlíde
Cândido
Dutra 93.106
PEDROenergia,
TEGON
MORO
JOSE BRANDÃO
MACHADO
LUIZ
EDUARDO
ARGENTON
PEDRO TEGON
MORO
RODRIGO
SERGIO
Total doTotal
patrimônio
líquido
....................................
7.893.566
7.666.167
7.601.859
Materiais,
serviços
de terceiros MARCELO
e outros ..................................
(587.204)
(477.056)
Caixa e equivalente
de
no
ﬁm doDIAS
exercício
........................................
59.024
Total ..........................................................................
10.995.463
10.510.412
9.448.214
.....................................................
10.995.463
10.510.412Obras
CRC.CT.1SP131206/O-7
Redução
ao
Valor
Recuperável
Outros
Ativos...............................................
Diretor Presidente
Diretor de Engenharia,
e9.448.214
Meio Ambiente
Diretor deAsOperação
e
Manutenção
Diretor
de
Planejamento
em
Exercício
Diretor
Administrativo
e
Financeiro
Valor adicionado
bruto...........................................................................
541.837
745.539
notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Depreciação e amortização ...................................................................
(227.539)
(200.783)
Provisão - Contingências Trabalhistas e Cíveis .............................................. 35
As notas explicativas são
parte integrante
das demonstrações contábeis.
DIRETORIA EXECUTIVA
DA CPTM
FINANCEIRAS
Valor adicionado líquido produzido pela entidade..............................
314.298 RELATÓRIO
544.756 DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
Reversão - Contingências Trabalhistas e Cíveis ............................................. (8
recebido
em PATRIMÔNIO
transferência .......................................
57.880
142.528
MÁRIO
MANUEL
SEABRA
BANDEIRA
OValor
DAS
MUTAÇÕES
DO
LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014Conforme
E 2013 - (Valores
expressos
em
reais
mil)
mencionado
na Nota
12,
a RODRIGUES
Companhia
possui o montante de R$ 2.212.598 mil registrado na rubrica 5
Aosadicionado
Provisão - previdenciárias ...............................................................................
Receitas ﬁnanceiras ...............................................................................
57.880
142.528
Presidente
“Imobilizações
em Andamento”Diretor
emTotal
31
de dezembro
de 2018 (R$ 3.453.349 mil em 31 de dezembro de 2017). 3
Administradores e Acionistas da
Ajuste de
Adiantamento
Despesa com Previdência Privada ..................................................................
Valor adicionado total a distribuir.........................................................
372.178 Reserva
687.284
Capital
Reserva
de
avaliação
Prejuízos
para
aumento
patrimônio
Enfatizamos
que ainda existem itens classificados em “imobilizações
em
andamento” cuja transferência para
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Pessoal ....................................................................................................
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...............................................................................
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Benefícios ...............................................................................................
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Federais ..................................................................................................
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Impostos a Recuperar .....................................................................................
auditoria apropriada -e suficiente
sobre DUTRA
o valor da depreciação que deveria ter sido reconhecida sobre os itens
do resultado
abrangente,
das mutações do patrimônio
e dos fluxos de caixa para
o de
Municipais
...............................................................................................
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Contábeis
completas
com
as Notas
Explicativas, Parecer
do Conselhoconforme
Fiscal, Parecer
do Conselho de Administração
Relatório
Auditores
IndependentesConsequentemente,
Sobre as Demonstrações
Lucros
retidos / prejuízo
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PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
BALANÇO
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Lucro bruto .................................................................................................
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65.506 as decisões
67.555econômicas
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exercício..................................................................................
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a Receber
de Clientes
(Nota
7.5432014 E 31
7.955
6.180 DE
Outros
assuntos
fraude
pode
envolver
o ato mil)
de 913
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Imobilizado
em Uso/Andamento
(Nota13) .................
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93.106 1.295.491
45.4551.281.222
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.................................................................................................
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(2.049)
11.195
Provisão - Contingências
Trabalhistas
e Cíveis ..............................................
•(706.282)
Incerteza Significativa
Relacionada
Operacional,
em decorrência
de prejuízo acumulado
e 35
Total
resultadocom
abrangente
do exercício..................................
- parte
-integrante
- demonstrações
30.930das
(737.212)
(706.282) com Continuidade
Dedoacordo
Regimento
Interno
cabeexplicativas
ao Comitêsão
zelar
pela
qualidade
integridade
demonstrações
As notas
dase
contábeis.
Impostos, Taxas e Contribuições .....................................................................
5.028
(1.576)
Reserva de reavaliação
- Contingências
Trabalhistas
e Cíveis ............................................. (8
excede o total do
ativo Reversão
circulante
(capital de giro
negativo).
contábeis
da CPTM, pelo cumprimento das exigências -legais e- regulamentares,
pela atuação, independência
e passivo- circulante que
Realização
da Reserva...............................................................
102.382
Tributos
(4.349)
O DAS
MUTAÇÕES
DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS(102.382)
FINDOS EM 31 DE -DEZEMBRO
DE 2014 E 2013
- (Valores expressos
em reais
mil) parcelados ......................................................................................... (48.638)
de Seguros:
a Companhia
não contrata
seguros
para os bens
patrimoniais nem para serviços
por
ela
Provisão
- previdenciárias
...............................................................................
qualidade
dos
trabalhos
dadaempresa
de auditoria independente
assim como- pela • Cobertura
Efeitos
tributários
sobre
a realização
Reserva ......................
- e da auditoria
34.810 interna própria,
34.810
34.810
liquidadas
.................................................................................
(63.397)
(49.120) 5
Ajuste de Adiantamento
TotalContingências
Recursos
paraeaumento
de capital
período ...........................
- riscos.
898.871 melhor esclarecido
898.871
prestados,
conforme
na nota
explicativa
número 32.
Despesa
com Previdência
Privada ..................................................................
qualidade
efetividade
donosistema
de Capital
controles 11.328.779
internos
de
As avaliações
do Comitê
Receitas
diferidas
............................................................................................
3.943
(4.625) 3
Reserva e da administração
Prejuízos
para
aumento
patrimônio
Saldos em 31 de dezembro de 2014 .........................................
-Reserva de
630.392 avaliação
(114.976)
(5.179.415)
6.664.780
1.228.786
7.893.566
Baixa
do Ativo
Imobilizado
...............................................................................
Bens cedidos
- metrô
(extensão
leste) ............................................................
696.820 5
baseiam-se nas informações recebidas
da Administração,
dosreavaliação
auditores
independentes,
dacontábeis.
auditoria
interna, Subtotal
social
denotas
capital
patrimonial
acumulados
de capital
líquido
As
explicativas
são
parte integrante
das
demonstrações
Outros
...............................................................................................
(2.852)
relação ao4.347.628
déficit financeiro7.782.652
frente
ao passivos
serviço
prestado
resultouSocial
em uma
perda
de R$
192.01018.640
em 3
3 ..................................................................
1.136.853 dos gestores dos
- canais (4.331.662)
3.435.024
Imposto
de
Renda eque
Contribuição
Diferidos
.........................................
dos responsáveis pelo gerenciamento6.629.676
de riscos e de157
controles internos,
de denúncia e Com
DEMONSTRAÇÃO
DO
VALOR
ADICIONADO
DEMONSTRAÇÃO
DO
RESULTADO
ABRANGENTE
(=) Caixa
líquido
(aplicado
gerado
atividades
operacionais
(191.393)
552.402
s anteriores
2.3)
...............................
-observação
(386.530)
7.572
198.165
(180.793)
(180.793)
2018,
no Sistema e Bilhetagem
Eletrônica
–(=)
SBE,
no(prejuízo)
que nas)
se líquido
referepelas
ao
Bilhete
Único
- BU,....a Companhia
está (5
Lucro
ajustado
.............................................................
ouvidoria(Nota
e nas
suas
próprias
análises
decorrentes
de2014
direta.
EXERCÍCIOS
FINDOS EM
31 DE6.629.676
DEZEMBRO
DE
PARA
OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO
DE 2014 E 2013 7.601.859
2013 (reapresentado)...............................
157 E 2013 750.323
7.572
(4.133.497)
3.254.231
4.347.628
2.
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
investimentos
participando
SPTRANS
e o METRÔ
visando
identificar
causas
efeitos, nos termos
(Acréscimo)
/ decréscimo
do ativo
circulante
e nãoecirculante
A Mazars
Auditores (Valores
Independentes
é em
a empresa
contábeis
expressos
reais mil) responsável pela auditoria das demonstrações
(Valores
expressos
em reais mil)de análise conjunta com aCompra
angente
do exercício
de Imobilizado / Intangível ................................................................. (711.285) (1.136.150)
nota explicativa 3.16.
2014 de Contabilidade
2013
Contasaplicado
a Receber
de Clientes
conforme normas
profissionais emanadas do Conselho
– CFC. O
auditores da
20142013
o (representado)
..........................................
-Federal
- relatório dos
(490.419)
(490.419)
(490.419)
(=) Caixa líquido
nas atividades
de.........................................................................
investimentos ....................... (711.285) (1.136.150)
(Reaprepatrimonial
independentes reflete o resultado de suas verificações e apresenta
a sua opinião a respeito da fidedignidade
Impostos
Recuperar
(Reapre- 3. Fluxo de
caixa dasaatividades
de.....................................................................................
ﬁnanciamentos
sentado)
benefício
pós emprego ...............................
- relação
- aos princípios
- de contabilidade
(153.478) oriundos da CFC
- em Os
(153.478)
(153.478)
trabalhos de Auditoria
Interna
são
porde equipe
própria.
O Aumento
Comitêde de
Auditoria
sentado
das demonstrações
contábeis do exercício em
Valorrealizados
Recebido
a Título
Adiantamento
para........................................................................
Futuro
Capital....
898.871Estatutário
681.442
Adiantamentos
a Empregados
Receitasdo
...................................................................................................
2.033.823
1.991.559
angente
exercício..................................
(153.478)
(490.419)
(643.897)
(643.897)
é
responsável
pela
aprovação
do
plano
de
auditoria
interna
que
desenvolve
sua atuação de forma
e
Devolução
de
Recursos
ao
GESP
...................................................................
- ampla(209)
(Nota
2.3))
consonância
com
as
normas
emitidas
pelo
International
Accounting
Standard
Board
–
IASB,
e
preceitos
da
Adiantamentos
a
Fornecedores
.......................................................................
1.159.260
ãoReceita operacional tarifária ................................................................... 1.198.777
de Fundo de
Investimento
Direitos Creditórios
.....................
(4.288)
(25.728)
observando,
principalmente,
cobertura
das
áreas, em
processos
e ........................................................
atividades
que apresentam
os
líquido
(737.212)
(490.419) Amortização
Recebida
para Operação
.....................................................
772.190
legislação
societária
brasileira.
Com relação ao
encerrado
em 31Resultado
de dezembro
deexercício
2018, ................................................................
os
referidos independente
Trabalhistas
a Reembolsar
rvaSubvenção
...............................................................
- exercício
-784.818
(79.331)
- do
79.331
- a Indenizações
Pagamento
de Arrendamento
Mercantil
Financeiro ........................................
riscos
mais sensíveis à -operação e impactos
mais
significativos
na implementação
da estratégia (25.986)
da CPTM. (24.106)
receitas
.......................................................................................
61.731
Outros
Componentes
do Resultadoressalvas:
Abrangente
breOutras
a realização
da Reserva ......................
- 55.283
26.972
26.972
auditores
independentes
emitiram relatório em -14 de março
de 201926.972
contendo
opinião
com- as seguintes
Estoques
..........................................................................................................
(=) Caixa
líquido gerado pelas atividades de ﬁnanciamentos .................... 868.597
631.399
Provisão
para Perda
de Créditos - Ativos Financeiros ...........................
(1.622)
erva
de capital
157
(157)
Itens queMetropolitanos,
não serão
reclassiﬁcados
para-sendo
o resultado
• Trens:
58............................................
trens
adquiridos em 2018 diretamente
pela (5.055)
Secretaria de
Transportes
estão
e Recursais
Aumento Depósitos
(redução) deJudiciais
caixa e equivalente
de......................................................................
caixa ................................... (34.082)
47.651 (7
Insumos
adquiridos
de terceiros
..........................................................
(1.491.986)
(1.246.020)
ento
de capital
no período
...........................
681.442
681.442
Presentemente
a
CPTM,
por
intermédio
de
gerência
própria,
está
em
processo
de
identificação
dos
riscos
Remensurações
em
obrigações
de
benefício
pós
emprego
(Nota
2.3)
...
30.930
(153.478)
regularmente
utilizados
pela CPTM sem que- tenha havido
registro
contábil
desses trens.
Tal registro contábil
Outros ativos
....................................................................................................
Caixa e equivalente
de caixa
no início do exercício .................................... 93. 106
45.455
osCustos
ao GESP
...............................................
(209)
(209)
dos Serviços
Prestados ..............................................................
(904.782)
(768.964)
Total
do
resultado
abrangente
do
exercício
...........................................
(706.282)
(643.897}
inerentes
às
suas
atividades
para
posterior
confecção
da
Matriz
de
riscos
e
a
elaboração
dos
necessários
planos
depende
de expressa
autorização
Governo do Estado
de São (477.056)
Paulo
de Defesa
cursos
Antecipados-majoritário
..................
4.698.946
- por meio do Conselho
- dos 4.698.946
(4.698.946)
- e equivalente
Materiais,
energia,
serviços de terceiros
e outrosdo
..................................
(587.204)
Caixa
de caixa
no ﬁm do exercício
93.106
(Acréscimo)
/ decréscimo
do ativo........................................
não circulante mantido59.024
para venda
de
ação.
zembro
de
2013
Valor
adicionado
bruto
...........................................................................
541.837
745.539
Capitais do Estado de São Paulo. Maiores detalhes na nota explicativa número 12.4. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Asnão
notas
explicativas
são partepara
integrante
demonstrações contábeis.
Ativo
Circulante
Mantido
Vendadas
.......................................................
taDepreciação
.......................................................
11.328.779
697.964
7.336.252
329.915
7.666.167
e amortização ...................................................................
(227.539)
(200.783)
•2.3))
Extensão
Leste/Metrô: a CPTM vem
operando a Extensão
Leste
construída(145.906)
pelo Metrô de(4.544.585)
São Paulo. A Conclusão
Acréscimo
DIRETORIA EXECUTIVA DA
CPTM / (decréscimo) do passivo circulante e não circulante
angente
do exercício
Valor adicionado
líquido produzido pela entidade..............................
314.298
544.756
formalização
contábil
transação
entre CPTM
e Metrô
Paulo
expressa do (737.212)
Fornecedores...................................................................................................
7
o Valor
.................................................................
- 57.880de São142.528
- depende de autorização
(737.212)
(737.212)
adicionado recebido
emdesta
transferência
.......................................
MÁRIO MANUEL
SEABRA
RODRIGUES
da CPTM,BANDEIRA
no exercício de suas atribuições e responsabilidades legais
patrimonial
Governo
do Estado
de São Paulo por meio do Conselho57.880
de Defesa 142.528
dos Capitais do Estado de São Paulo, o que Os membros do Comitê de Auditoria
Receitas
ﬁnanceiras
...............................................................................
Diretor Presidente Pessoal e Encargos Sociais ............................................................................
previstas
no
Regimento
Interno
do
próprio
comitê,
procederam
ao
exame
e
à
análise
das
demonstrações
benefício
pós
emprego
...............................
30.930
30.930
30.930
Valor
adicionado
total a distribuir
.........................................................
687.284
ainda
não ocorreu.
Maiores
detalhes na nota explicativa372.178
número 12.5.
Provisão trabalhista .........................................................................................
angente
do exercício..................................
-862.253
(737.212) MILTON contábeis,
(706.282) acompanhadas
- do relatório
(706.282)
de auditoria contendo EVALDO
opiniãoJOSÉ
comDOS
ressalvas
dos auditores independentes,
Pessoal
....................................................................................................
744.068
REIS FERREIRA
• Linha
Lilás/CPTM: a CPTM transferiu operacionalmente
a Linha
5- Lilás para30.930
o Metrô de São
Paulo. A FRASSON
Impostos, Taxas e Contribuições
.....................................................................
ãoRemuneração direta ...............................................................................
653.308
602.851
do
relatório
encerrado
31 de dezembro de 2018.
Diretor Administrativo
e Financeiroanual da administração relativos ao exercício social
Diretor de
Engenharia eem
Obras
formalização
dessa
transferência
depende
de
autorização
expressa
do
Governo
do
Estado
de
São
Paulo
por
rvaBenefícios
...............................................................
(102.382)
102.382
Tributos
parcelados
.........................................................................................
(4
...............................................................................................
166.744
103.413
Considerando
as informações
prestadas
pela administração da Companhia e o exame de auditoria realizado pela
breFGTS
a realização
da Reserva
......................
- 42.201
34.810
- do ativo imobilizado
34.810
34.810
meio
do Conselho
de Defesa
dos Capitais do -Estado de
São Paulo,
com reflexos no valor
e
......................................................................................................
37.804
Contingências
liquidadas
.................................................................................
(6
SILVESTRE EDUARDO
ROCHA
RIBEIRO Independentes, recomendam, por unanimidade,
JOSÉ
LUIZ LAVORENTE
Mazars
Auditores
a
aprovação
dos
documentos
acima
citados
ento
capital
noeperíodo
...........................
-129.581detalhes
898.871
898.871
Impostos,
Taxas
Contribuições
198.580
nodepatrimônio
líquido
em .........................................................
31 de dezembro de 2018.
Maiores
na- nota explicativa -número 12.6. Diretor
de Planejamento e Projetos
Diretor de Operação e Manutenção
Receitas diferidas ............................................................................................
zembro
de
2014
.........................................
11.328.779
630.392
(114.976)
(5.179.415)
6.664.780
1.228.786
7.893.566
pelo
Conselho
de
Administração
da
Companhia.
Federais
..................................................................................................
128.800
197.559
• Imobilizações
em andamento: existem itens classificados
em “imobilizações
em andamento” cujas transferências
Bens cedidos - metrô (extensão leste) ............................................................
As notas explicativas são474
parte integrante
Estaduais ................................................................................................
908das demonstrações contábeis.
São Paulo,
de março
de 2019
para “imobilizado em operação” ainda não foi efetuada. Maiores
detalhes
na nota explicativa número 12.
Outros18
passivos
...............................................................................................
Municipais ...............................................................................................
307
113
MARLÍ CÂNDIDO DUTRA
DEMONSTRAÇÃO
DO
VALOR
ADICIONADO
Os
auditores
também
em
sua
opinião
chamam
a
atenção
para
os
seguintes
itens
que
não
representam,
todavia,
DEMONSTRAÇÃO
DO
RESULTADO
ABRANGENTE
(=) Caixa
líquido (aplicado
nas) gerado
pelas atividades
operacionais .... (19
Remuneração de Capitais de Terceiros ...............................................
117.556
235.055
JULIO SERGIO
DE S. CARDOZO
- Coordenador
do Comitê
de Auditoria
Estatutário
CRC.CT.1SP-131206/O-7
CÍCIOS
FINDOS
EM 31em
DErelação
DEZEMBRO
DE 2014 E 2013111.880
ressalvas
na opinião
ao assunto:
Juros
.......................................................................................................
230.222 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
2. Fluxo
deMOTONAGA
caixa das atividades
de investimentos
ALEXANDRE
AKIO
- Membro
Aluguéis
..................................................................................................
5.676 em fase4.833
(Valores
expressos
em reaisPúblico,
mil)
(Valores
expressos
em
reais
mil)
• Denúncia
criminal
pelo Ministério
que se encontra
de defesa
prévia
dos
denunciados.
Até
o
Compra
de Imobilizado
/ Intangível
.................................................................
As Demonstrações Contábeis completas com as Notas Explicativas, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer do Conselho
de Administração
e Relatório
dos Auditores
Independentes Sobre as Demonstrações (7
Lucros retidos / prejuízo do exercício ..................................................
2014 (737.212)
2013 (490.419)
SILVÉRIO
CRESTANA
Membro
momento não houve qualquer intimação e/ou abertura
de processo
judicial entre
os envolvidos.
Financeiras
foram publicadas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo - Empresarial. 2014
Está disponível no2013
site
da Companhia
olíquido
Relatórioaplicado
da -Administração.
(=) Caixa
nas atividades de investimentos ....................... (71
Valor adicionado distribuído .................................................................
372.178
(Reapre- 687.284
(Reapre- 3. Fluxo de caixa das atividades de ﬁnanciamentos
www.cptm.sp.gov.br
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
sentado)
PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
sentado
Valor Recebido a Título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital.... 89
................................................................................
2.033.823
1.991.559
O Conselho de Administração da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, cumprindo Com fundamento nas respectivas(Nota
análises
na apresentação
dos Auditores Independentes, o
de Recursosdo
ao Relatório
GESP...................................................................
2.3)) eDevolução
tarifária
...................................................................
1.198.777
1.159.260
as determinações legais, em sua 309ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de março de 2019, às 10h00, Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente
ao Relatório Anual da Administração, bem como
(737.212)
(490.419) Amortização de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios.....................
a para Operação.....................................................
784.818
772.190 Resultado líquido do exercício ................................................................
examinou o Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Contábeis nele contidas, composta às Demonstrações Contábeis relativos ao exercício
social
de 2018, considerando
que ........................................
os mesmos estão em (2
Pagamento
de Arrendamento
Mercantil Financeiro
................................................................................
61.731
Outros Componentes
do Resultado
Abrangente
pelo Balanço Patrimonial, pela Demonstração 55.283
dos Resultados,
das Mutações
do Patrimônio
Líquido, do
Fluxo de condições de serem submetidas
à dos
apreciação
e deliberação final dos Senhores Acionistas, observando-se os
Secretaria
(=) Caixa líquido gerado pelas atividades de ﬁnanciamentos .................... 86
de Créditos - Ativos Financeiros ...........................
(5.055)
(1.622)
Itens
que
não
serão
reclassiﬁ
cados
para
o
resultado
Transportes Metrpolitanos
Caixa e do Valor Adicionado, - complementadas pelas Notas Explicativas, referentes ao exercício findo de 2018. parágrafos de ênfase constantes
do referido Parecer
da Auditoria Independente.
Aumento (redução) de caixa e equivalente de caixa ................................... (3
de terceiros .......................................................... (1.491.986)
(1.246.020)
Remensurações em obrigações de benefício pós emprego (Nota 2.3) ...
30.930
(153.478)
Caixa e equivalente de JULIO
caixa noSERGIO
início do DE
exercício
....................................
9
Prestados ..............................................................
(904.782)
(768.964)
SILVANI ALVES PEREIRA
PEDRO
TEGON
MORO
FRANCISCO
EDUARDO
DE
HOLANDA
BESSA
SOUZA
CARDOZO
Total do resultado abrangente do exercício ...........................................
(706.282)
(643.897}
erviços de terceiros
e outros ..................................
(587.204)
(477.056) Conselheiro
Caixa e equivalente de caixa no ﬁm doConselheiro
exercício ........................................
5
Presidente
do Conselho
Conselheiro
uto...........................................................................
541.837
745.539
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações con
CARLOS
PEDRO
JENS
tização ...................................................................
(227.539)
(200.783)
MARIA LINA BENINI
ANDRÉ
LUIS GROTTI CLEMENTE
ADAILTON FERREIRA TRINDADE
Conselheiro
DIRETORIA EXECUTIVA DA CPTM
uido produzido pela entidade
..............................
314.298
544.756 Conselheiro
Conselheira
Conselheiro
cebido em transferência .......................................
57.880
142.528
MÁRIO MANUEL SEABRA RODRIGUES BANDEIRA
DANILO FERREIRA
BERNARDO JOSÉ FIGUEIREDO GONÇALVES DE OLIVEIRA
...............................................................................
57.880 GOMES
142.528
Diretor Presidente ALMINO MONTEIRO ÁLVARES AFFONSO
Conselheiro
Conselheiro
al a distribuir......................................................... Conselheiro
372.178
687.284
................................................................................
862.253
744.068
MILTON FRASSON
EVALDO JOSÉ DOS REIS FERREIRA
PARECER
CONSELHO
FISCAL
...............................................................................
653.308
602.851
DiretorDO
Administrativo
e Financeiro
Diretor de Engenharia e Obras
................................................................................
166.744DE TRENS
103.413
O Conselho Fiscal da COMPANHIA PAULISTA
METROPOLITANOS – CPTM, cumprindo as Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Com base no Relatório
................................................................................
42.201realizada 37.804
determinações legais, na 304ª Reunião Ordinária,
no dia 25 de março de 2019, às 09h30,
examinou
da
Auditoria
Independente,
de
14/03/2019,
considerando
a
RD
14459,
de
14/03/2019,
considerando o Relatório
SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
JOSÉ LUIZ LAVORENTE
ontribuições
.........................................................
129.581
198.580
o Relatório
Anual da Administração, bem como
as Demonstrações
Contábeis nele contidas, composta
pelo
Anual doe Projetos
Comitê de Auditoria Estatutário – 2018, de 18/03/2019 e considerando
manifestação
do Conselho de
Diretor de
Planejamento
Diretor deaOperação
e Manutenção
................................................................................
128.800
Balanço Patrimonial, pela Demonstração dos
Resultados,197.559
pela Demonstração dos Resultados Abrangentes, Administração havida em reunião ocorrida em 18/03/2019 e de acordo com a explicações e esclarecimentos do
................................................................................
474Caixa e do 908
das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de
Valor Adicionado, complementadas pelas Notas Senhor Mauro Akio Sakano, bem como dos representantes da Companhia presentes na reunião, os Senhores
................................................................................
307
113
Explicativas, referentes ao exercício findo de 2018.
Conselheiros opinam que as Demonstrações
Contábeis
MARLÍ CÂNDIDO
DUTRA e as Notas Explicativas estão em condições de serem
pitais
Terceirosdo
...............................................
117.556 PAULISTA
235.055
Os de
membros
Conselho Fiscal da COMPANHIA
DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, em submetidas à apreciação e deliberação
dos Senhores Acionistas, observando-se as ressalvas constantes do
CRC.CT.1SP-131206/O-7
................................................................................
230.222
cumprimento ao disposto nos incisos II e IV do111.880
art. 163, da Lei
Federal n° 6.404/76 e suas alterações posteriores, referido Relatório da Auditoria Independente, relacionadas às Notas Explicativas nº 12.4 – 58 Trens, 12.5 ................................................................................
5.676
4.833
procederam ao exame do Relatório da Administração,
das Demonstrações
Contábeis
exigidas
em Leicom
e das
Extensão
Leste,
12.6do
– Conselho
Linha 5 –Fiscal,
Lilás Parecer
e nº 12do
– Conselho
registro na
rubrica “Imobilizações
Andamento”.
As Demonstrações
Contábeis
completas
as Notas
Explicativas,
Parecer
de Administração
e Relatório em
dos Auditores
Independentes Sobre
uízo do exercício ..................................................
(737.212)
(490.419)
Financeiras
foram
publicadas
no
Diário
Oﬁ
cial
do
Estado
de
São
Paulo
Empresarial.
Está
disponível
no
site
da
Companhia
o
Relatório
da
Administração.
ADRIANA
AZEVEDO
PANNUNZIO
MARCO
ANTONIO
ASSALVE
RAFAEL
SOUZA
PENA
ROBERTA
CAMPEDELLI
A.
GONÇALVES
VERA
LUCIA
FERREIRA NEVES
stribuído .................................................................
372.178
687.284

Conselheira

as explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Conselheiro

Conselheiro

Conselheira
www.cptm.sp.gov.br

Secretaria dos
Transportes Metrpolitanos

Conselheira

