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Senhores Acionistas, Em observância às disposições legais e estatutá-
rias, temos a satisfação de submeter à apreciação e deliberação de V.S.as 
as contas relativas ao exercício fi ndo em 31/12/2013, com seus demons-
trativos fi nanceiros, composto pelo balanço patrimonial, demonstração de 
resultado do exercício, fl uxo de caixa, valor adicionado e, mutações do pa-
trimônio líquido, juntamente com as notas explicativas, que fazem parte das 
demonstrações fi nanceiras ora apresentadas. Além de um breve resumo 
sobre ações e realizações tomadas por esta Gestão durante o exercício 
de 2013, continuamos as transformações na CODASP, tanto de caráter 
operacional, como administrativo, reformulando o conceito de realização 
dos objetivos fi xados pelo Governo do Estado quando da fi losofi a da trans-
parência da gestão pública. 1. Contexto Operacional: Ao fi nal do exercício 
de 2013, foram contratados 73 contratos em obras e o montante envolvido 
correspondeu a R$ 122.280.200,61 (Cento e vinte e dois milhões, duzen-
tos e oitenta mil, duzentos reais e sessenta e um centavos). O Programa 
Melhor Caminho passou a representar em 2013, 55% do nosso contratado 
com R$ 67.480.297,41. (Sessenta e sete milhões, quatrocentos e oitenta 
mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e um centavos). Além do 
Programa Melhor Caminho, mantemos contratos de obras junto à outras 
instituições, tais como Secretaria de Administração Penitenciárias - SAP, 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Agência 
Paulista de Tecnologia em Agronegócios - APTA e Fundação Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva - ITESP, para a qual 
estamos executando o programa “Caminhos Quilombolas” que busca levar 
desenvolvimento sustentável àquelas Comunidades. Esta diretriz acertada 
da atual Diretoria visou diversifi car a fonte de origem do nosso faturamento 
tornando a empresa viável para 2014. Vale lembrar que para 2014, o orça-
mento do Programa Melhor Caminho será de R$ 40.000.000,00 (Quarenta 
milhões de reais). Administrando a CODASP desde 27.04.2011, apresento 
a V.Sas. algumas considerações sobre a adequação da operação da em-
presa à boa gestão. Existem cerca de 200.000 quilômetros de estradas 
municipais não pavimentadas no Estado de São Paulo e a CODASP tem 
atendido cerca de 1.000 quilômetros por ano, ou seja, 0,5% (meio por cen-
to) ao ano destas estradas. O Programa Melhor Caminho é responsável por 
aproximadamente 55% das receitas da CODASP e visando não comprome-
ter a produtividade da companhia é fundamental a defi nição das cidades a 
serem contempladas por esse programa de governo e disponibilizar pelo 
menos 70% do orçamento anual ainda no primeiro trimestre do ano, pois 
são necessárias várias etapas até o início da obra, a saber: • assinatura do 
convênio com o município; • elaboração do contrato SAA/Prefeitura; • emis-
são da Ordem de Serviço para obras; • aprovação da diretoria para abertura 
de licitação; • elaboração e publicação de edital; • abertura do pregão e; 
• homologação do vencedor. Referidas rotinas levam em média de 4 a 5 
meses para serem concluídas, ressaltando que somente após a conclusão 
da obra, (que leva mais ou menos 3 meses), a CODASP é remunerada pelo 
serviço prejudicando substancialmente o fl uxo fi nanceiro da empresa. Nes-
ses últimos 3 anos, as ordens de serviços foram repassadas à CODASP 
somente no último mês do ano. O Orçamento do Programa Melhor Cami-
nho, para execução em 2011, foi repassados em 27 de dezembro de 2011 
com 20% de corte. Para o ano de 2012, o orçamento disponibilizado foi 
reduzido em aprox. 6,5% e a verba repassada para a CODASP foi de 60% 
desse orçamento já reduzido e, ainda assim, no fi nal do ano. Finalmente 
para o ano de 2013, o orçamento disponibilizado para o Programa Melhor 
Caminho foi reduzido para R$ 67.480.297,41 e, a maioria dos contratos, 
também foi entregue no fi nal do ano. Esses atrasos, na defi nição dos mu-
nicípios a serem contemplados, na contratação e na realização de obras, 
vêm provocando problemas operacionais e fi nanceiros na CODASP. Vale 
lembrar que em anos eleitorais, o prazo legal para a SAA fi rmar convênios 
com as Prefeituras, para a realização de obras, é 31.03, tornando a defi ni-
ção de cidades no 1º trimestre desses anos, fundamental para a CODASP 
ter um desempenho regular durante o ano. Outro fator importante para as 
operações da CODASP diz respeito ao tamanho da estrada, pois trechos 
pequenos tem custo elevado. Bons resultados e efi ciência são obtidos na 
execução de trechos maiores que 10 Km´s. Os trechos menores e espa-
lhados no Estado, vem aumentando o custo operacional em função dos 
deslocamentos de máquinas e equipamentos, ocasionando ociosidades em 
centros de negócio. O repasse no fi nal do ano de parte do orçamento não 
permite um planejamento operacional mais efi ciente. Porém o recebimento 
de parte deste valor deve ser colocado nos contratos de 2014 para me-
lhor fl uxo de caixa da empresa. 2. Realizações de Destaques em 2013: 
Modernização da Frota de Veículos: No decorrer de 2013, a CODASP 
com recursos próprios, continuou a atualizar parte da frota de veículos. A 
aquisição foi composta por 5 novos veículos, e um equipamento mecânico 
rompedor hidráulico. Leilão de Veículos, Equipamentos e Materiais Inser-
víveis: No mês de dezembro de 2013, realizamos novo leilão de veículos, 
tratores e equipamentos obsoletos e de materiais inservíveis que lotavam e 
contaminavam os pátios dos Centros de Negócios da Companhia. O Leilão 

Relatório da Administração

   ...............................................................................  2013 2012__________ __________
(=) Receita Operacional Líquida (17) ............. 78.333.476 68.658.465
(-) Custos dos serviços prestados (18) .............. (79.713.660) (63.844.391)
(=) Lucro (prejuízo) Operacional Bruto ......... (1.380.184) 4.814.074
(-) Despesas administrativas (19) ...................... (26.798.555) (21.089.959)
(+/-) Outras rec. (desp.) operacionais (20) ........ 6.059.045 1.039.264
Prejuízo Oper. antes do Res. Financeiro ....... (22.119.694) (20.050.695)
(+/-) Rec. (desp.) fi nanceiras (21) ..................... (2.080.242) (72.263)
Prejuízo Líquido do Exercício ........................ (24.199.936) (15.308.884)
Número de ações .............................................. 18.781.117 18.781.117
Prejuízo Líquido por ações ................................ -1,2885 -0,8151

Descrição  2013 2012__________ __________
01 - Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais
Lucro do exercício ..............................................  (24.199.936) (14.504.657)
Depreciações e amortizações ............................  4.262.634 3.805.351
Provisão para perdas de créditos .......................  4.503.229 (3.336.398)
Provisão para Férias e encargos sociais ............  574.782 404.002
Provisão para contingências trabalhistas e Civis  15.454.132 6.244.352__________ __________
Aj. de Reconc. entre Caixa e Lucro Líquido ...  594.841 (7.387.350)__________ __________
(Aum.) red.dos ativos circul. e não circulante
Clientes e Contas a Receber ..............................  (6.839.487) (4.097.146)
Impostos a Recuperar ........................................  (634.950) (728.126)
Estoques .............................................................  (282.749) (130.149)
Créditos de funcionários .....................................  603.677 (446.796)
Outras contas a receber .....................................  380.568 (5.508.153)
Depósitos Judiciais .............................................  (115.775) (804.227)
Aum. (red.) dos pas. circul. e não circulante
Fornecedores .....................................................  5.330.764 4.988.945
Salários e encargos sociais ................................  564.301 915.902
Obrigações tributárias ........................................  (513.482) 401.199
Receita Diferidas ................................................  - 5.232.177
Adiantamentos de Clientes .................................  1.892 -
Outras contas a pagar ........................................  (3.294) 25.228__________ __________
Caixa Líq. Ger. pelas Atividades  Operacionais (913.695) (7.538.496)__________ __________
Fluxo de Caixa das Atividades de Inv. ............  (4.132.283) 1.899.147
Adições de Imobilizado e Intangível ...................  (4.132.283) 1.899.147
03 - Fluxo de Caixa das Atividades de Finan.  (1.600.000) 2.833.000
Recebimentos para aumento de capital .............  (1.600.000) 2.833.000__________ __________
Redução no Caixa e Equivalente de Caixa ....  (6.645.978) (2.806.349)__________ __________
Caixa e Equivalentes de Caixa
1. Saldo Inicial ....................................................  9.805.998 12.612.346
2. Saldo Final ......................................................  3.160.021 9.805.998__________ __________
3. Variação no Período .....................................  (6.645.977) (2.806.348)__________ __________

Demonstração do Fluxo de Caixa
Exercícios fi ndos em 31/12/2013 e 2012 (Em R$ 1)

     Em 
    2012 01/01/2012
    Reclas- Reclas-
Ativo  2013 sifi cado sifi cado   __________ __________ __________
Ativo Circulante ............................  35.475.382 40.290.095 34.100.363   __________ __________ __________
Caixa e equivalente 
 de caixa (4) ...................................  2.679.948 7.159.204 5.134.765
Aplicações fi nanceiras (5) ..............  480.073 2.646.794 7.477.582
Clientes (6) e (22) ...........................  29.452.778 27.554.968 20.121.425
Impostos a recuperar (7) ................  2.070.026 1.435.076 706.950
Estoques (8) ...................................  683.876 401.127 270.978
Créditos de funcionários (9) ...........  44.469 648.147 201.351
Outras contas a receber .................  64.212 444.780 187.312
Ativo Não Circulante ....................  8.622.361 12.142.067 14.041.215   __________ __________ __________
Realizável a Longo Prazo ...............  736.929 182.706 182.706   __________ __________ __________
Clientes (6) e (22) ...........................  438.448 0,00 0,00
Depósitos judiciais ..........................  281.080 165.305 165.305
Outras contas a receber .................  17.401 17.401 17.401
Investimentos (10) ..........................  58.353 0,00 0,00
Propriedades para 
 Investimentos (10.1) .....................  152.504 0,00 0,00
Imobilizado (11) ..............................  7.516.178 11.773.641 13.652.290
Intangível (12) .................................  158.397 185.721 206.219
Total do Ativo ................................  44.097.743 52.432.162 48.141.578   __________ __________ __________   __________ __________ __________

     Em 
    2012 01/01/2012
    Reclas- Reclas-
Passivo e Patrimônio  2013 sifi cado sifi cado   __________ __________ __________
Passivo Circulante .................  25.740.426 20.875.700 8.908.249   __________ __________ __________
Fornecedores (13) ....................  18.813.710 13.998.401 3.777.280
Salários e contribuições (14) ....  5.878.479 5.314.178 3.994.275
Adiantamento de Clientes ........  26.786 24.894 24.894
Impostos e taxas ......................  733.802 1.247.284 846.085
Outras contas a pagar ..............  287.649 290.943 265.715
Passivo Não Circulante ..........  23.216.598 7.664.214 1.419.862   __________ __________ __________
Prov. p/contingências (15) e (22) 23.216.598 7.664.214 1.419.862
Total do Passivo .....................  48.957.023 28.539.914 10.328.111
Patrimônio Líquido (16) .........  (4.859.280) 23.892.248 37.813.465   __________ __________ __________
Capital social ............................  100.588.320 95.588.320 95.588.320
Reservas de capital ..................  22.295 22.295 22.295
Recursos para aumento 
 de capital .................................  1.600.000 6.600.000 5.000.000
Res. especial - Decreto 332/91  786.721 786.721 786.721
Prejuízos acumulados ..............  (107.856.617) (79.105.088) (63.583.8710)   ___________ __________ ___________
Total do Passivo e 
 Patrimônio Líquido ...............  44.097.743 52.432.162 48.141.576   ___________ __________ ___________   ___________ __________ ___________

  Capital Social Doações p/ Luc. ou (Prej.)____________________________________________________
Eventos  Integralizado Recs. p/ Aum. Capital Res. Espec. Dec. 332/91 Investim. Acumulados Total________________________________  ____________ __________________ ____________________ __________ ____________ __________
Saldos em 31/12/11 ............................... 95.588.320 5.000.000 786.721 22.295 (63.796.204) 37.601.132   ____________ __________________ ____________________ __________ ____________ __________
Recursos para aumento capital ..............  1.600.000    1.600.000
Resultado do exercício ...........................     (15.308.884) (15.308.884)
Saldos em 31/12/12 ............................... 95.588.320 6.600.000 786.721 22.295 (79.105.088) 23.892.248   ____________ __________________ ____________________ __________ ____________ __________
Saldos em 31/12/12 ............................... 95.588.320 6.600.000 786.721 22.295 (79.105.088) 23.892.248   ____________ __________________ ____________________ __________ ____________ __________
Recursos para aumento capital .............. 5.000.000 (5.000.000)    -
Ajustes dos exercícios ............................     (4.551.593) (4.551.593)
Resultado do exercício ...........................     (24.199.936) (24.199.936)   ____________ __________________ ____________________ __________ ____________ __________
Saldos em 31/12/13 ............................... 100.588.320 1.600.000 786.721 22.295 (107.856.617) (4.859.281)   ____________ __________________ ____________________ __________ ____________ __________

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios fi ndos em 31/12/2013 e 2012 (Em R$ 1)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis dos Exercícios fi ndos em 31/12/2013 e 2012(Em R$ 1)

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31/12/2013 e 2012 (Em R$ 1) Demonstração do Resultado dos Exercícios
fi ndos em 31/12/2013 e 2012 (Em R$ 1)

resultou em uma receita de R$ 1.813.300,00 (Hum milhão, oitocentos e 
treze mil e trezentos reais). Plano de Cargos, Carreiras e Salários: O atual 
plano de cargos e salários foi aprovado em 1998. Dando continuidade ao 
processo de aprovação de um Novo Plano de Cargos e Salários, foram 
realizadas várias reuniões com o CEDC ao longo de 2013 e, no fi nal des-
te exercício, o Plano voltou para a CODASP realizar mais alguns ajustes. 
Inventário Físico de Materiais e dos Equipamentos: Ao longo de 2013, foi 
padronizada a organização física dos itens e dos endereços do almoxa-
rifado entre os Centros de Negócio, assim como foi incluída no sistema 
integrado de gestão a localização física de cada item. No fi nal do exercício, 
foi realizado o inventário físico de todos os almoxarifados dos Centros de 
Negócios com o devido acompanhamento de Auditoria Externa. Essa pa-
dronização e organização visou aumentar o controle físico dos estoques e 
regularizar os procedimentos de movimentação dos itens deste. Imóveis: 
A regularização da documentação dos imóveis está em andamento. Fru-
to de processo de identifi cação e regularização da situação jurídica dos 
imóveis de propriedade da CODASP foi possível distinguir os imóveis que 
não estão sendo usados para a operação da empresa e transferi-los para 
a conta de Investimentos nesse exercício. Para a maior parte desses, já 
foram providenciados laudos realizados pela Companhia Paulista de Obras 
e Serviços - CPOS, para apurar o preço justo. Ainda faltam 3 imóveis que 
devem ser avaliados ao longo de 2014. A avaliação de cada imóvel está 
demonstrada no quadro:
Terrenos  Contábil Laudo Valor Justo Diferença________________  ________ _________ ____________ ____________
Lins .........................  8.358,47 24.01.13 580.919,00 572.560,53
Marília .....................  27.945,96 31.01.13 1.875.000,00 1.847.054,04
São Manoel ............  6.666,09 18.01.13 315.992,00 309.325,91
Bragança Paulista ..  32.319,46 31.08.13 8.858.000,00 8.825.680,54
Guaratingueta .........  4.643,59 21.10.13 2.211.452,20 2.206.808,61
Casa Branca ...........  5.618,74 14.02.13 1.254.000,00 1.248.381,26
Andradina ...............  1.157,83 14.02.13 1.259.000,00 1.257.842,17
Fernandópolis .........  2.247,50 16.01.13 4.500.000,00 4.497.752,50
Araçatuba ...............  5.732,46 31.08.13 1.670.000,00 1.664.267,54
Andradina ...............  13.265,09 14.02.13 316.000,00 302.734,91
Oliveira Coutinho ....  946,48 31.08.13 26.627,07 25.680,59
Itatinga ....................  12.084,99 31.08.13 347.040,33 334.955,34
Santa Ernestina ......  5.356,63 30.09.13 60.000,00 54.643,37 _________  ____________ ____________
Total .......................  126.343,29  23.274.030,60 23.147.687,31 _________  ____________ ____________ _________  ____________ ____________
Os seguintes imóveis foram também transferidos para Investimentos mas 
ainda não têm laudo para o valor justo:
Terrenos  Contábil_______________________________________________ ____________
Jaú ........................................................................................ 12.134,63
Mogi das Cruzes ................................................................... 4.738,65
Franca .................................................................................. 9.287,20 ____________
Total ..................................................................................... 26.160,48 ____________ ____________
De acordo com o CPC 28 - Imobilizado, imóveis que não estão em uso ope-
racional, devem ser mantidos como Investimentos e devem ser registrados 
a valor justo. Como esse processo ainda está em andamento, o Conselho 
Fiscal orientou que se fi zesse essa valorização apenas em 2014. Quando 
esses valores justos forem considerados no Balanço Patrimonial, no exer-
cício de 2014, o patrimônio líquido negativo será revertido. Na prática, a 
venda desses imóveis equaciona o problema patrimonial da empresa, as-
sim como pode fazer frente às obrigações fi nanceiras das contingências 
cíveis. Recolhimento de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - 
ISS - Programa Melhor Caminho: No exercício de 2013, em decorrência da 
execução de obras nos municípios do Estado de São Paulo, do Programa 
Melhor Caminho, a CODASP continuou a recolher aos municípios onde 
foram executadas as obras, num total de 97 prefeituras, o montante de R$ 
1.345.771,49 (Hum milhão, trezentos e quarenta e cinco mil, setecentos e 
setenta e hum reais e quarenta e nove centavos), a título de Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza. Através do Decreto Nº 59.377 de julho de 
2013, o ISS pago nas obras do programa Melhor Caminho passará a ser 
restituído aos cofres estaduais. Muitos municípios estão passando a isentar 
o programa Melhor Caminho deste tributo, mas a maioria ainda não sabe 
como recolher de volta aos cofres estaduais Comissão Permanente, Pro-
cessante e de Ética: Diante da existência de irregularidades anteriormente 
constatadas, e por orientação da Corregedoria Geral da Administração do 
Estado e do Tribunal de contas do Estado, a Diretoria da CODASP, nomeou 
no exercício de 2012 uma Comissão Permanente, Processante e de Ética, 
composta por três empregados titulares e seus suplentes sob a coordena-
ção da Assessoria Jurídica, objetivando a apuração das responsabilidades 
e dos prejuízos causados à CODASP que continua atuando nos processos 
existentes. Tecnologia da Informação: No decorrer de 2013, foi contratada 
a FUNDAP, objetivando diagnosticar e avaliar a situação da utilização de 
tecnologia da informação. Diante das recomendações da FUNDAP, a CO-
DASP continua implementando em todo setor de Tecnologia da Informação 

relatórios gerenciais que assegurem uma tomada de decisão consistente.
Neste sentido, houve a migração da versão 10 para a versão 11.5, do Siste-
ma Protheus, concomitantemente com o treinamento dos empregados para
a maximização do sistema. Acompanhamento das Obras: Diante da possi-
bilidade de fraudes e desvios na execução de obras a CODASP através de
licitação, contratou empresa para efetuar auditoria das obras e de materiais
que compramos. Este acompanhamento utiliza-se dos preceitos existentes
na área de engenharia, no sentido de verifi car qualitativa e quantitativa-
mente os recursos utilizados de forma adequada e produtiva, assegurando
a execução de obras de alta qualidade. Auditoria Independente e Contabili-
dade: A Empresa Audifi sco foi contratada para realizar a auditoria Indepen-
dente da CODASP. E a Empresa CONFIRMA CONTÁBIL foi contratada
para o trabalho de contabilidade da CODASP. Ambas contratadas através
de licitação. As recomendações emitidas pela referida empresa deverão
ser colocadas em prática dentro da estrutura operacional e administrativa
dos Centros de Negócios, e Escritório Central. A Auditoria externa contrata-
da pôde verifi car o processo de inventário neste exercício e constatar que
os problemas apontados pela auditoria externa anterior foram sanados e,
daqui em diante, a empresa passa a contar com uma rotina organizada de
controle de almoxarifado, movimentação e inventário. Normas e Procedi-
mentos - Sistema de Gestão: Em continuidade dos trabalhos iniciados em
2011, novas normas de procedimentos foram implantadas e as existentes
sofreram revisões para adequação da nova realidade. Houve a renovação
da Certifi cação do Sistema de Gestão - ISO 9000, diante da aplicação dos
conceitos e valores fi xados na ISO 900. Auditores internos, contratados
em cargo comissionado, devidamente treinados fazem as auditorias con-
forme cronograma divulgado a CODASP. Precatórios: No ano de 2013,
houve recebimento de alguns precatórios e o saldo foi corrigido no Balanço
Patrimonial por orientação da auditoria externa. Ações Judiciais - Conti-
gências: Em 1983 foi constituída uma sociedade em conta de participação
para o projeto de refl orestamento no Horto Florestal de Cajuru, fi cando a
CODASP como sócia ostensiva, tendo obrigação. A Atrium Participações,
Consultoria e Adm. Ltda. adquiriu em 2000 os certifi cados de participação
em refl orestamento da Imprensa Ofi cial do Estado de São Paulo - IMESP,
que era sócia oculta do empreendimento. A CODASP não só não prestou
conta aos investidores como também não manteve registros contábeis do
empreendimento. A Atrium Participações entrou com ação de indenização
sobre o refl orestamento em 2003. Em março de 2014, a CODASP sofreu
o bloqueio de suas contas correntes e aplicações fi nanceiras, no montante
de R$ 1.715.003,18 e, contudo as contas permanecem sujeitas a outros
bloqueios, até o valor da dívida (R$ 21.631.954,47). A Assessoria Jurídica
tentou o desbloqueio, mas o Juízo manteve a decisão que o determinou.
Estamos interpondo Agravo de Instrumento no Tribunal de Justiça, contra
a Decisão, com pedido de Liminar. Por orientação da auditoria externa, o
valor provisionado para essa ação foi atualizado segundo o Acórdão de
17.05.2012. Com relação a esta situação foi instaurado processo junto à
Comissão Processante, Permanente e de Ética da CODASP, para averi-
guação das responsabilidades e posterior aplicação de medidas cabíveis.
Os processos trabalhistas estão sendo acompanhados e, à medida do pos-
sível, acordos estão sendo negociados. Cursos de Capacitaçâo das Obras
para Funcionários da CODASP e para Empregados de Prefeituras: Em
2013, continuamos a realizar diversos cursos para os empregados, foram
realizados cursos com o total de 1611 participantes em 1068 horas, tendo
temas motivacionais, segurança de trabalho, danos morais, desafi os para
políticas de trabalho, segurança na operação de máquinas, além de me-
cânica para algumas das máquinas de grande porte. Para as Prefeituras,
realizamos 3 (três) cursos, que atingiram 45 (cinquenta e cinco) Municípios
com um total de 120 (cento e vinte) participantes, considerando operado-
res, técnicos e engenheiros indicados pelos próprios Municípios. Conside-
rações Finais: A CODASP chega ao fi m de 2013, consolidando seu papel
estratégico no setor de mobilidade rural do Estado de São Paulo. Chega
fortalecida para atingir metas operacionais e de maior integração estratégi-
ca e sinergia operacional de governança e gestão empresarial. Houve uma
incessante busca pela transparência e agregação de valor pela mitigação
de riscos nos diversos negócios, estrutura organizacional mais efi ciente,
expressivo volume de obras, tanto de expansão como de revitalização do
sistema existente. Seguir no caminho de nossos ideais nos orgulha e nos
satisfaz. Podemos também comemorar o reconhecimento de nossos esfor-
ços pela sociedade e por várias instituições especializadas, que atestam
nossos compromissos com a sustentabilidade e o nosso crescimento. As
conquistas refl etem um cuidadoso planejamento estratégico e ajustes im-
portantes em nossa governança e gestão corporativa. Encerramos 2013
com tranquilidade do dever cumprido e sabemos que estamos prontos para
vencer os desafi os de 2014, ano que comemoraremos nossos 27 anos.
Aos nossos colaboradores, acionistas, fornecedores e toda a sociedade
paulista - fi ca o nosso convite para celebrar e construir conosco, mais um
ano de grandes realizações. São Paulo, 24 de março de 2014. A Diretoria.

Nota 1 - Das Operações: Constitui objeto da companhia: operar em consig-
nação, por conta própria ou por intermédio de terceiros, em atividades de mo-
tomecanização, obras, edifi cações, serviços de engenharia e infraestrutura, 
voltados à conservação do solo e da água; à irrigação; à agricultura; à silvi-
cultura; à agropecuária; ao agronegócio e ao desenvolvimento sustentado 
e conservação do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis, como 
também em atividades que implementem a política do Governo do Estado de 
São Paulo e, ainda, celebrar convênios para atingir as metas dos programas 
instituídos pelo Chefe do Poder Executivo, relacionados com as atividades 
da Empresa. Nota 2 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: A autorização, pela diretoria, para a conclusão da preparação 
destas demonstrações fi nanceiras ocorreu em 24/03/2014. 2.1 Base de 
apresentação: As demonstrações fi nanceiras da Companhia, inclusive as 
notas explicativas, estão apresentadas em reais, exceto quando indicadas 
de outra forma. Essas demonstrações fi nanceiras foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, em especial estão sendo apresentadas de acordo com o CPC para PMEs 
(R1). As demonstrações fi nanceiras foram preparadas utilizando o custo his-
tórico como base de valor. A preparação de demonstrações fi nanceiras em 

conformidade com o CPC PME requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da 
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas 
que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, 
bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são signifi cativas 
para as demonstrações fi nanceiras, estão divulgadas na Nota 3. Conforme 
comentado na nota Explicativa nº 10, a Companhia tem participação não 
relevantes no capital da outras empresas públicas, dispensando da apre-
sentação de demonstrações fi nanceiras consolidadas. 2.2 Reapresentação 
das demonstrações fi nanceiras em 31 de dezembro de 2012: Em 2013 
foram identifi cados ajustes de exercícios anteriores, relacionados à não 
atualização de créditos a receber junto ao poder público (precatórios) dos 
quais R$ 3.516.128,76 se referem ao exercício de 2012 e R$ 1.117.782,83 
a exercícios anteriores, bem como não atualização do passivo contingente 
com processos de natureza civil dos quais R$ 13.044.302,36 se referem ao 
exercício de 2012 e R$ 3.644.372,15 a exercícios anteriores. A referida cor-
reção afetou tanto o ativo não circulante quanto o passivo não circulante de 
31 de dezembro de 2012 e de 1º de janeiro de 2012 nesses mesmos valores. 
As demonstrações fi nanceiras individuais de 31 de dezembro de 2012 e 1º 

de janeiro de 2012, apresentadas para fi ns de comparação, foram ajustadas
e estão sendo reapresentadas. Ainda, ocorreram reclassifi cações no gru-
po de clientes, reclassifi cando de circulante para não circulante, conforme
mencionado na nota 6. O quadro a seguir mostra a mudança na forma de
divulgação de 2012. Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 dezembro
de 2012 (Em R$ 1,00)   2012 2012
Ativo  (Publicado) (Reclassifi cado)_____________ _______________
Ativo Circulante .....................................  33.321.410 40.290.095_____________ _______________
Caixa e equivalente de caixa ...................  7.159.204 7.159.204
Aplicações fi nanceiras .............................  2.646.794 2.646.794



continua

continuação
   2012 2012
Ativo  (Publicado) (Reclassifi cado)_____________ _______________
Clientes (a) ..............................................  20.586.283 27.554.968
Impostos a recuperar ...............................  1.435.076 1.435.076
Estoques ..................................................  401.127 401.127
Créditos de funcionários ..........................  648.147 648.147
Outras contas a receber (b) .....................  178.384 444.780
Despesas do exercício seguinte ..............  43.203 -
Despesas benefícios a apropriar .............  223.192 -
Ativo Não Circulante ..............................  19.110.753 12.142.067_____________ _______________
Realizável a Longo Prazo ........................  6.951.391 182.706_____________ _______________
Clientes (a) ..............................................  1.996.388 0,00
(-) PCLD (a) .............................................  (1.996.388) 0,00
Consórcios Pró-Estrada (a) .....................  5.232.177 0,00
Precatórios (a) .........................................  1.736.509 0,00
Depósitos restituíveis ...............................  165.304 0,00
Cheques em cobrança .............................  17.401 0,00
Depósitos judiciais ...................................  165.305
Outras contas a receber ...........................  17.401
Investimentos (c) .....................................  219.832 0,00
(-) Provisão para perdas 
 em Investimentos ...................................  (219.832) 0,00
Imobilizado ..............................................  11.773.641 11.773.641
Intangível .................................................  185.721 185.721
Total do Ativo .........................................  52.432.162 52.432.162_____________ ____________________________ _______________
   2012 2012
Passivo e Patrimônio Líquido  (Publicado) (Reclassifi cado)_____________ _______________
Passivo Circulante .................................  20.875.700 20.875.700_____________ _______________
Fornece (d) ..............................................  6.757.794 13.998.401
Salários e contribui (e) .............................  2.753.974 5.314.178
Adiantamento de Clientes ........................  24.894 24.894
Impostos e taxas ......................................  1.247.284 1.247.284
Outras contas a pagar ..............................  290.943 290.943
Provisão para férias, 
 13º salário e encargos ............................  2.560.205
Provisão para contingências 
 trabalhistas e cíveis (f) ............................  7.664.214
Passivo Não Circulante .........................  7.240.607 7.664.214_____________ _______________
Provisão para contingências (f) ................  0,00 7.664.214
Fornecedores (d) .....................................  2.008.431
Receitas Diferidas (a) ..............................  5.232.177
Total do Passivo ....................................  28.539.915 28.539.914_____________ _______________
Patrimônio Líquido ................................  23.892.248 23.892.248_____________ _______________
Capital social ...........................................  95.588.320 95.588.320
Reservas de capital .................................  22.295 22.295
Recursos para aumento de capital ...........  6.600.000 6.600.000
Reserva especial - Decreto 332/91 ..........  786.721 786.721
Prejuízos acumulados .............................  (79.105.088) (79.105.088)_____________ _______________
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  52.432.162 52.432.162_____________ ____________________________ _______________
(a) Clientes: Em 2012, foi feito um trabalho de identifi car o que estava pen-
dente e, os títulos a receber foram classifi cados em função da probabilidade 
de se receber ou não no curto prazo. Essa foi a recomendação da audito-
ria externa à época, uma vez que a análise de títulos muito antigos ainda 
estava em andamento. Por conservadorismo, esse saldo foi integralmente 
provisionado como perdas. A interpretação da auditoria externa quanto à 
separação entre circulante e não circulante era de que essa deveria ser feita 
pela expectativa de recebimento em até 1 ano ou mais. Ao longo de 2013, foi 
feita a análise destes títulos e vários foram baixados por prescrição. Para se 
adequar ao CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, a audi-
toria externa recomendou que todos os títulos vencidos fossem classifi cados 
como circulante e fosse elaborada nota explicativa indicando os vencimen-
tos. Essa classifi cação se aplica também aos precatórios e aos valores de 
ações em andamento contra Consórcios. Em conformidade com o CPC 23 
- Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retifi cação de Erro, o critério 
de classifi cação em 2013 deve ser usado também em 2012 para efeito de 
publicação. “14. A entidade deve alterar uma política contábil apenas se a 
mudança: for exigida por Pronunciamento, Interpretação ou Orientação; ou 
resultar em informação confi ável e mais relevante nas demonstrações con-
tábeis sobre os efeitos das transações, outros eventos ou condições acerca 
da posição patrimonial e fi nanceira, do desempenho ou dos fl uxos de caixa 
da entidade. 15. Os usuários das demonstrações contábeis devem ter a pos-
sibilidade de comparar as demonstrações contábeis da entidade ao longo do 
tempo para identifi car tendências na sua posição patrimonial e fi nanceira, no 
seu desempenho e nos seus fl uxos de caixa. Por isso, devem ser aplicadas 
as mesmas políticas contábeis em cada período e de um período para o ou-
tro, a menos que uma mudança em política contábil esteja em conformidade 
com um dos critérios enunciados no item 14.” Dessa forma, os saldos de 
Clientes de Curto e Longo Prazo, Pro Estrada, PDCL, Precatórios foram so-
mados, totalizando o valor de R$ 27.554,969 no Curto Prazo. (b) Outras con-
tas a receber: Apenas foram somadas as contas: Outras contas a receber, 
despesas do exercício seguinte e despesas de benefícios a apropriar, por 
constituírem valores de pequena monta. (c) Investimentos: Da mesma forma 
que as provisões dos créditos a receber, nenhuma provisão está destacada 
em balanço. Todas as provisões são informadas em notas explicativas. O 
Balanço deve apresentar o saldo líquido dos saldos. (d) Fornecedores: As 
mesmas observações quanto aos recebíveis vale para os fornecedores. Em 
2012, foram classifi cados no não circulante todos os valores pendentes há 
mais de um ano na época do encerramento do exercício. Como havia muitos 
problemas de parametrização no sistema integrado, não tinha sido possível 
qualifi car aquelas pendências. Ao longo de 2013, foi feito um trabalho de 
análise de títulos vencidos antigos e muitos foram baixados ou ajustados por 
estarem duplicados no sistema. Esse trabalho de análise não foi encerrado 
e deve continuar ao longo de 2014. No entanto, para se adequar às normas 
contábeis, todos os títulos vencidos foram classifi cados como circulante. 
Para efeito de demonstração, o saldo de receita diferida também foi somada 
a esse saldo. (e) Salários e Contribuições: Foram somadas aos saldos de 
salários e contribuições, as provisões de 13º e de férias e encargos. (f) Pro-
visões para contingências trabalhistas e cíveis Foi classifi cada para longo 
prazo. Nota 3 - Principais Diretrizes Contábeis: Apuração do resultado: 
O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em con-
formidade com o regime contábil de competência dos exercícios. Uma recei-
ta não é reconhecida se há uma incerteza signifi cativa na sua realização. O 
reconhecimento de receitas se dá de acordo com a medição de execução 
da obra contra a conta contábil “Executados a faturar”. No momento da en-
trega fi nal da obra, o serviço é faturado e baixado de “Executados a faturar”. 
O reconhecimento das receitas e despesas referente aos Consórcios Pró-
-Estrada se dá apenas no momento em que de fato irá receber, pois se refe-
rem a contratos e não há emissão de nota fi scal eletrônica. Demonstração 
de resultados abrangentes: Não houve transações no patrimônio líquido, 
em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem ajustes que pudessem 
compor a demonstração de resultados abrangentes. Estimativas contá-
beis e julgamentos: As demonstrações fi nanceiras incluem estimativas e 
premissas, como a mensuração de provisões para perdas com operações 
de crédito, estimativas do valor justo de determinados instrumentos fi nan-
ceiros, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de 
determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser di-
ferentes destas estimativas e premissas. A preparação das demonstrações 
fi nanceiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e 
estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de re-
ceitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos 
contingentes, na data-base das demonstrações fi nanceiras. Contudo, a in-
certeza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados 
que requeiram um ajuste signifi cativo ao valor contábil do ativo ou passivo 
afetado em períodos futuros. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem caixa, 
saldos positivos em conta movimento, aplicações fi nanceiras com liquidez 
imediata e com risco insignifi cante de mudança de seu valor de mercado. As 
aplicações fi nanceiras incluídas nos equivalentes de caixa são classifi cadas 
na categoria “disponíveis para venda”. Estoques: Os estoques são demons-
trados ao custo médio das compras, não excedendo o valor de mercado. Os 
estoques são compostos por materiais de consumo, representados por pe-
ças para manutenção de veículos, máquinas e implementos, combustíveis, 
lubrifi cantes e, material de escritório. No exercício de 2013, foi executado 
o Inventário Físico supervisionado por empresa de Auditoria Independente 
com a metodologia usual de duas contagens. Imobilizado líquido: A Com-
panhia optou por não avaliar o seu ativo imobilizado pelo valor justo como 
custo atribuído, revisando apenas as taxas de depreciação de acordo com a 
vida útil dos bens, entendendo que a estimativa utilizada para os seus bens 
estão adequadas, sendo que os valores encontram-se registrados pelo cus-
to de aquisição. As depreciações são calculadas de forma linear ao longo da 

vida útil do ativo, as taxas levam em consideração a vida útil econômica dos 
bens, como segue e conforme nota 11:
Descrição  Prazo________________________________________ __________________
Computadores e periféricos .................................... 5 anos
Instalações ............................................................. 10 anos
Máquinas e equipamentos ...................................... 10 anos
Veículos .................................................................. 5 anos
Móveis e utensílios ................................................. 10 anos
Ferramentas e utensílios industriais ....................... 5 anos
Benfeitorias em propriedades de terceiros .............. Período de locação
Intangível: Os gastos relacionados com a aquisição e implantação de sis-
temas de informação e licenças para utilização de software são registrados 
ao custo de aquisição, onde as amortizações são calculadas de forma linear 
ao longo da vida útil do ativo, as taxas levam em consideração a vida útil 
estimada dos bens:
Descrição  Prazo________________________________________ __________________
Softwares e licenças ............................................... 5 anos
Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos mo-
netários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da transa-
ção, levando em consideração os fl uxos de caixa contratuais, a taxa de juros 
explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos e 
as taxas praticadas no mercado para transações semelhantes. Subsequen-
temente, esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas fi -
nanceiras no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva de 
juros em relação aos fl uxos de caixa contratuais. Não foram identifi cados 
ativos e passivos monetários relevantes que evidenciassem a necessidade 
de ajustes a valor presente. Outros ativos e passivos (circulantes e não 
circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for pro-
vável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da 
Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um 
passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui 
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. 
São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e 
passivos são classifi cados como circulantes quando sua realização ou liqui-
dação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes. Empréstimos e fi nanciamentos: São 
atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço e 
os juros respectivos transcorridos estão provisionados. Ativos e Passivos 
contingentes: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das contin-
gências ativas e passivas, são efetuados de acordo com os critérios defi ni-
dos na NBC T 19.7, Resolução CFC nº 1.180/09, que apresenta os seguintes 
conceitos: Ativos contingentes: não são reconhecidos nas demonstrações 
fi nanceiras, exceto quando a Companhia possui total controle da situação 
ou quando existem garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as 
quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como praticamente 
certo; Passivos contingentes: são contabilizados com base na avaliação 
dos consultores jurídicos da Companhia, levando em consideração a natu-
reza das ações, existência de processos anteriores, posicionamento dos tri-
bunais e complexidade da causa, sempre que a perda for avaliada como pro-
vável, os valores possam ser mensurados com sufi ciente segurança e que 
haja a perspectiva de uma provável saída de recurso. Para as perdas clas-
sifi cadas como possíveis, os passivos não são contabilizados, devendo ser 
divulgados em nota explicativa. As perdas consideradas como remotas não 
são registradas ou divulgadas. Instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos 
fi nanceiros somente são reconhecidos a partir da data em que a Companhia 
se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos fi nanceiros e 
incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, 
empréstimos e fi nanciamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. 
Os instrumentos fi nanceiros que não sejam reconhecidos pelo valor justo 
por meio de resultado, são acrescidos de quaisquer custos de transação di-
retamente atribuíveis. Nota 4 - Caixa e Equivalente de Caixa: Representam 
os valores disponíveis em caixa e os depósitos bancários à vista.
Conta  31/12/2013 31/12/2012___________ ___________
Caixa São Paulo ...........................................  1.000,00 1.000,00
Caixa Campinas ...........................................  632,96 1.997,03
Caixa São José do Rio Preto ........................  17.071,23 11.301,14

Conta  31/12/2013 31/12/2012___________ ___________
Caixa Presidente Prudente ...........................  142,68 1.882,96
Caixa Bauru ..................................................  2.825,67 1.620,32
Caixa Bauru - Rodados .................................  19,00 235,46___________ ___________
Total Caixa ...................................................  21.691,54 18.036,91___________ ______________________ ___________
Banco do Brasil Ag. 33227 C/C 13000093-8 .  1.031.135,51 6.451.841,22
Banco do Brasil Ag. 33227 C/C 130066-0 .....  1.409.891,27 564.205,27
Banco do Brasil Ag. 33227 C/C 360-3 ...........   226,70
Banco do Brasil Ag. 3567 C/C 70090-8 .........  2.606,29 1.445,84
Banco do Brasil Ag. 59587 C/C 130008 ........  44,20 0,00
Banco do Brasil Ag. 65757 
 C/C 130.679-0 - SJR ...................................  40.171,45 27.835,26
Banco do Brasil Ag. 66095 
 C/C 130.319-9 - PPR ...................................  65.858,67 26.526,01
Banco do Brasil Ag. 69191 
 C/C 130.094-6 BAU.ROD ............................  360,16 1.228,63
Banco do Brasil Ag. 69191 
 C/C 130.095-4 BAU .....................................  27.123,88 24.031,13
Banco do Brasil Ag. 6937X C/C 148-1 - CPS 80.373,13 42.819,11
Bradesco Ag. 28944 C/C 6537-4 ..................  692,50 1.007,81___________ ___________
Total Bancos ...............................................  2.658.257,06 7.141.166,98___________ ___________
Total Caixa e Bancos ..................................  2.679.948,60 7.159.203,89___________ ______________________ ___________
Nota 5 - Aplicações Financeiras: Representam os valores disponíveis em
aplicações fi nanceiras de liquidez imediata, acrescidas de rendimentos au-
feridos até a data do balanço e não sujeitas a riscos de mudança de valor.
Conta  31/12/2013 31/12/2012___________ ___________
Banco do Brasil Ag. 40932 C/C 1303602 ......   0,00
Banco do Brasil Ag. 40932 C/C 1300657 ......   0,00
Banco do Brasil Ag. 59587 C/C 1300008 ......  480.073,30 1.144.026,40
Banco do Brasil Ag. 40932 C/C 1300665 ......   0,00
Banco do Brasil Ag. 33227 C/C 130065-7 .....   976.164,96
Banco do Brasil Ag. 33227 C/C 130066-5 .....   526.602,30
Banco do Brasil Ag. 3567 C/C 70090-8
Banco do Brasil Ag. 33227 C/C 130360-2 .....   0,00___________ ___________
Total de Aplicações Financeiras ...............  480.073,30 2.646.793,66___________ ______________________ ___________
Os saldos correspondem a valores disponíveis representados por Fundos
de Investimento e CDB de curto prazo e liquidez imediata e de baixo ris-
co, cujos rendimentos estão reconhecidos até a data do balanço, assim
representados:
    Valores atualizados    _______________________
Instituição  Tipo de aplicação 31/12/2013 31/12/2012_______________ ___________________ ___________ ___________
Banco do Brasil .....  CDB  1.144.026,40
Banco do Brasil .....  Fundo BB CP Absoluto  976.164,96
Banco do Brasil .....  Fundo DI Setor Público  526.602,30
Banco do Brasil .....  Fundo DI LP  480.073,30___________ ___________
Total .....................   480.073,30 2.646.793,66___________ ______________________ ___________
A remuneração das aplicações fi nanceiras é variável de acordo com as ca-
racterísticas do mercado fi nanceiro. Nota 6 - Clientes: Os valores represen-
tativos de contas a receber de clientes, estão demonstrados pelo valor nomi-
nal destes créditos que não são sujeitos a atualizações a valor presente, uma
vez que os prazos de recebimento são compatíveis com o ciclo operacional.
Conta  31/12/2013 31/12/2012 (a)____________ ____________
Clientes (b) ...............................................  4.204.782,21 3.446.711,26
Consórcio Pró-Estrada (d) ........................  5.353.912,29 5.901.432,31
Clientes Locação (e) .................................  132.787,30 0,00
Serviços Executados a Faturar (c) ............  15.927.681,57 18.466.703,36
Precatórios a Receber (f) ..........................  10.333.231,42 1.736.508,98
Total .........................................................  35.952.394,75 29.551.355,91
Provisão para Crédito de 
 Liquidação Duvidosa ...............................  (1.496.535,02) (1.996.387,79)
Provisão para Perdas de Consórcios ........  (5.003.082,22) 0,00
Recebível Líquido ...................................  29.452.777,51 27.554.968,12
Ativo Não Circulante  31/12/2013 31/12/2012____________ ____________
Acordos Consórcios ..................................  344.171,21
Precatórios ...............................................  94.276,78
Total .........................................................  438.447,99
Total Clientes Líquido ............................  29.891.225,50 27.554.968,12

O quadro a seguir mostra a composição destes saldos por período de vencimento: Vencidos _______________________________________________________________________________________
  30 30-60 61-120 121-180 181-365 mais de
 A vencer dias dias dias dias dias 365 dias Total __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________Circulante

Clientes Locação ......................................   6.946   3.032 22.138 100.671 132.787
Clientes Pró-Estrada .................................  171.286 15.008 30.782 30.041 1.621 14.840 5.090.335 5.353.912
Clientes Geral ...........................................  15.927.682 1.692.211 626.411 490.296   1.395.864 20.132.464
Precatórios ...............................................       47.138,39 10.286.093 10.333.231
Sub Total .................................................  16.098.967 1.714.166 657.193 520.337 4.653 84.116 16.872.963 35.952.395
PCLD ........................................................        (1.496.535) (1.496.535)
PCLD - Consórcios ...................................        (5.003.082) (5.003.082)
Total .........................................................  16.098.967 1.714.166 657.193 520.337 4.653 84.116 9.857.889 28.452.778
Não Circulante
Acordos Consórcios ..................................  344.171       344.171
Precatórios ...............................................  94.277       94.277
Total .........................................................  438.448       438.448
Total Circulante
+ Não Circulante......................................  16.537.415 1.714.166 657.193 520.337 4.653 84.116 9.857.889 29.891.226
* A provisão para perdas no contas a receber é mensurada com base nos tí-
tulos vencidos a mais de 180 dias e para títulos vencidos em período inferior 
quando os clientes possuem histórico de inadimplência recentes, conforme 
análise de risco efetuada pela área fi nanceira. a. 2012: Em 2013, os serviços 
de locação foram destacados em conta separada das demais. Em 2012, o 
saldo referente a esses serviços compunha o saldo de Clientes. Em 2012 os 
saldos a receber foram separados em circulante e não circulante, de acordo 
com a expectativa de recebimento. Em 2013, por orientação da auditoria 
externa, quase todos os títulos foram classifi cados para circulante uma vez 
que se trata de títulos vencidos. A provisão para crédito de liquidação duvi-
dosa foi constituída para os títulos vencidos há mais de um ano, exceto para 
Precatórios. Os clientes de 2012 foram reclassifi cados para ativo circulante, 
de forma a serem comparáveis com o critério usado em 2013. O quadro a 
seguir mostra a composição de 2012:   2012 2012 2012
Conta  Circulante  Não Circulante Circulante_____________ ______________ ____________
Clientes ...........................  1.450.323,47 1.996.387,79 3.446.711,26
Consórcio Pró-Estrada ...  669.255,70 5.232.176,61 5.901.432,31
Clientes Locação ............    0,00
Serviços Executados 
 a Faturar ........................  18.466.703,36  18.466.703,36
Precatórios a Receber ....   1.736.508,98 1.736.508,98_____________ ______________ ____________
Total ...............................  20.586.282,53 8.965.073,38 29.551.355,91_____________ ______________ _________________________ ______________ ____________
b. Clientes: A companhia continuou o trabalho iniciado em 2012 de identifi -
cação de contas a receber antigas que não foram cobradas judicialmente e, 
que já tiveram o prazo de cobrança prescrito. Em 2013, foram baixados por 
prescrição o valor de R$ 130.813,25. Esse montante não foi lançado como 
despesa uma vez que todo o saldo de clientes de longo prazo de 2012 ha-
via sido provisionado como perda. Dessa forma, a baixa foi realizada contra 
provisão para crédito de liquidação duvidosa. Dos clientes remanescentes 
vencidos há mais de um ano, cerca de 60% (R$ 834.076,02) se refere ao 
faturamento da Obra de Barretos que foi questionada judicialmente e há co-
missão para apuração das anormalidades na execução das obras - PA Nº 
171.558/2009. Cerca de 20% (R$ 296.136,57) se refere a títulos que com-
põem ações judiciais em andamento. A parcela restante se refere a títulos 
que ainda estão sendo analisados pelo jurídico quanto à possibilidade de 
novas cobranças. c. Serviços Executados a Faturar: Os serviços executados 
a faturar registram o reconhecimento da receita pelo andamento da execu-
ção das obras, segundo CPC 17 (R1) - Contratos de Construção, relativos ao 
IAS 11. Esse CPC determina a aplicação do método da porcentagem com-
pletada. Segundo esse método, a receita é reconhecida na Demonstração 
do Resultado do Exercício de acordo com a execução da obra e, a emissão 
da nota fi scal eletrônica é realizada na entrega técnica da obra. Em 2013, 
essa entrega técnica gerou o seguinte valor de faturamento de Pró-Estrada 
por centro de negócio:
Centro de Negócio  Valor Faturado 2013_____________________
Faturamento São Paulo ....................................... 1.738.964,27
Faturamento Bauru .............................................. 18.696.291,41
Faturamento Campinas ....................................... 25.293.791,92
Faturamento Presidente Prudente ....................... 18.882.477,23
Faturamento São José do Rio Preto .................... 26.670.006,32_____________________
Total Faturamento ............................................. 91.281.531,15__________________________________________

d. Consórcios Pró-Estrada: Em 2012 foi registrado o valor contábil das ações
judiciais relativos aos consórcios. com contrapartida em receitas diferidas,
uma vez que se tratam de contratos, cujas receitas só são reconhecidas no
momento do recebimento. Em 2013, foram fi rmados acordos e parte já foi rece-
bido. Esses acordos são com os Consórcios Cidades Amigas, Conisud e Vale
do Rio Grande. O saldo em 31.12.13 de cada acordo ou ação está no quadro:
Consórcios Municípios Valor__________________ _________________ _______________________
CIMPAG Parapuã 16.303,14 97.818,83
 Rinópolis 16.303,14
 Inúbia Paulista 16.303,14
 Salmourão 16.303,14
 Iacri 16.303,14
 Osvaldo Cruz 16.303,13  __________ ___________
Vizinhos da Castelo Boituva 37.433,53 224.601,20
 Tietê 37.433,53
 Iperó 37.433,54
 Cerquilho 37.433,54
 Porto Feliz 37.433,54
 Jumirim 37.433,54  __________ ___________
Terra Nova Ocauçu 169.858,99 1.019.153,93
 Echaporã 169.858,99
 Lupércio 169.858,99
 Oriente 169.858,99
 Vera Cruz 169.858,99
 Marília 169.858,98
Rondon/Castelo Conchas 173.025,38 1.038.152,28
 Laranjal Paulista 173.025,38
 Cesário Lange 173.025,38
 Porongaba 173.025,38
 Bofete 173.025,38
 Pereiras 173.025,38  __________ ___________
Sabas Silveiras 50.178,14 301.068,85
 Areias 50.178,14
 Bananal 50.178,14
 Arapeí 50.178,14
 São José do Barreiro 50.178,14
 Queluz 50.178,15  __________ ___________
Consórcios Municípios Valor__________________ _________________ _______________________
Central Motuca 225.990,88 1.355.947,27
 Matão 225.990,88
 Descalvado 225.990,88
 Araraquara 225.990,88
 Américo Brasiliense 225.990,88
 São Carlos 225.990,87  __________ __________
Serras e Águas São Pedro 83.489,81 500.938,87
 Piracicaba 83.489,81
 Chaqueada 83.489,81
 Saltinho 83.489,81
 Capivari 83.489,81
 Rio das Pedras 83.489,82  __________ __________
Condersul  467.487,46 467.487,46  __________ __________



continua

continuação

 Saldo   2013    ________________________________________
Imobilizado  31/12/2012 Aquisições Baixas Custo Depreciação TOTAL ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Terrenos .......................................................  329.352,03 0,00 152.503,77 176.848,26 0,00 176.848,26
Edifícios ........................................................  2.055.906,85 0,00 0,00 2.055.906,85 1.748.892,19 307.014,66
Tratores ........................................................  24.604.267,84 1.941.631,66 1.895.241,63 24.650.657,87 22.600.143,82 2.050.514,05
Móveis e Utensílios .......................................  1.203.645,56 41.382,90 18.822,27 1.226.206,19 971.580,43 254.625,76
Veículos ........................................................  13.319.458,25 1.035.931,93 1.043.537,34 13.311.852,84 10.342.673,63 2.969.179,21
Máquinas e Equipamentos ...........................  1.084.153,84 146.018,09 78.899,26 1.151.272,67 839.170,71 312.101,96
Instalações ...................................................  633.289,64 0,00 0,00 633.289,64 583.153,36 50.136,28
Benfeitorias Imóveis Terceiros ......................  847.906,39 0,00  847.906,39 691.105,06 156.801,33
Computadores e Periféricos .........................  1.197.854,82 40.202,00 6.487,00 1.231.569,82 1.052.422,67 179.147,15
Benfeitorias Imóveis Próprios .......................  1.059.810,01 0,00 0,00 1.059.810,01 0,00 1.059.810,01 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Subtotal .......................................................  46.335.645,23 3.205.166,58 3.195.491,27 46.345.320,54 38.829.141,87 7.516.178,67 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Tratores Pró-Estrada ....................................  38.625.921,84 0,00 0,00 38.625.921,84 38.625.921,84 0,00 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Total .............................................................  84.961.567,07 3.205.166,58 3.195.491,27 84.971.242,38 77.455.063,71 7.516.178,67 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Nota 12 - Intangível: O Intangível está registrado pelo custo de aquisição, atualizados monetariamente até 31/12/95 e deduzidos das amortizações
acumuladas. Não há evidências de que os valores residuais do ativo intangível superem os seus valores realizáveis por venda ou de utilização e, portanto,
não foi constituída provisão para perdas de valor recuperável conforme determina o CPC nº 1.

 Saldo   2013    ________________________________________
Imobilizado  31/12/2012 Aquisições Baixas Custo Amortização TOTAL ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Software .......................................................  281.552,00 0,00 0,00 281.552,20 231.344,04 50.208,16
Marcas e Patentes ........................................  134.738,17 0,00 0,00 134.738,17 26.549,76 108.188,41 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Total .............................................................  416.290,17 0,00 0,00 416.290,37 230.569,61 158.396,57 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Nota 13 - Fornecedores: Os valores pendentes de fornecedores de 2012 
foram discriminados em circulante e não circulante. Em 2013, por orientação 
da auditoria externa, uma vez que os títulos classifi cados no não circulante 
estavam todos vencidos, foram reclassifi cados para circulante. O quadro 
seguinte mostra a comparação com os dados conforme publicado em 2012.
Conta  31/12/2013 31/12/2012____________ ____________
Fornecedores Curto Prazo ..........................  16.782.513,02 6.757.793,79
Fornecedores vencidos há mais de 1 ano ...  2.031.196,73 7.240.607,32____________ ____________
Total ...........................................................  18.813.709,75 13.998.401,11____________ ________________________ ____________
O acréscimo de fornecedores a pagar se deveu a atrasos de pagamento.
Nota 14 - Salários e Contribuições: O critério para pagamento da folha é o 
último dia útil do mês. A provisão para encargos de férias dos funcionários foi 
constituída de acordo com os direitos adquiridos até a data de encerramento 
do exercício, acrescidos dos encargos previdenciários e sociais.
Conta  31/12/2013 31/12/2012____________ ____________
INSS ...........................................................  1.486.595,58 873.408,17
INSS retido de fornecedores .......................  0,00 718.586,00
ISS retido ....................................................  900.669,58 495.603,95
IRRF de funcionários ..................................  126.929,35 279.384,63
FGTS ..........................................................  130.814,63 170.309,34
Honorários Conselho Administração ..........  - 109.337,57
Outras contribuições ...................................  98.483,28 107.344,34
Subtotal .....................................................  2.743.492,42 2.753.974,00
Provisão para férias ..................................  2.392.579,73 1.845.616,33
Provisão para INSS sobre férias ..............  545.670,28 566.942,03
Provisão para FGTS sobre férias .............  196.736,81 147.646,59____________ ____________
Total ...........................................................  5.878.479,42 5.314.178,95____________ ________________________ ____________
Nota 15 - Provisão para Contingências: A Companhia é parte em ações 
judiciais em processos administrativos, fi scais e trabalhistas em trânsito 
perante tribunais e órgãos governamentais decorrentes do curso normal 
de suas operações. A Administração com base nas informações de seus 
Assessores Jurídicos, na análise das demandas judiciais pendentes e com 
base em experiências anteriores referentes a jurisprudências nos respecti-
vos tribunais e, frente às qualidades reivindicadas, constituiu provisão em 
montante considerado sufi ciente para cobrir prováveis perdas estimadas 
com as ações em curso. A provisão está assim constituída:
Natureza das Provisões  31/12/2013 31/12/2012____________ ____________
Ações trabalhistas em fase de execução ....  1.262.466,19 1.164.213,61
Ação cível - Atrium (fase de execução 
 iniciada em janeiro de 2014) ......................  21.954.131,72 6.500.000,00____________ ____________
Total ...........................................................  23.216.597,91 7.664.213,61____________ ________________________ ____________
• Processos de natureza Trabalhista: Em 31 de dezembro de 2013 havia 
inúmeros processos trabalhistas em andamento, cujos temas versam sobre 
adicionais de periculosidade, insalubridade, horas extras, vínculo emprega-
tício e verbas rescisórias. Não há ações classifi cadas como provável risco 
de perda, seja por estarem em fase inicial do processo, seja por julgamento 
de valor. Para as ações em fase de execução, foi complementada a provisão 
existente totalizando o valor de R$ 1.262.466,19. • Processos de natureza 
Cível e Tributárias: Foi complementada a provisão existente para o total de 
R$ 6.730.237,98, referente ao processo judicial da empresa Atrium Partici-
pações de acordo com o Acórdão de 17.05.2012. Por solicitação da audito-
ria externa, atualizamos a provisão para contingências cíveis, com o valor 
de R$ 11.579.521,60 até 31/12/2012 e R$ 3.644.372,14 até 31/12/2013. A 
demonstração desses acréscimos nos exercícios anteriores está na nota 
22. Com isso, o valor total de provisões relativo a esse processo é de R$ 
21.954.131,72. Passivos contingentes - Existem outros passivos que são 
objeto de discussão judicial nos quais a probabilidade de perdas foram anali-
sadas pelos nossos advogados como sendo possíveis e/ou remotas, porém 
em valores não representativos. Nota 16 - Patrimônio Líquido: a) Capital 
Social: O Capital Social é de R$ 100.588.320,02 em 31/12/2013 e é com-
posto de 18.780.945.481.834 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal. b) Recursos para Aumento de Capital: Em julho de 2011 foi elaborada 
a proposta orçamentária para o ano de 2012 e solicitado aumento de capital. 
No fi nal de 2011 foi aprovado o orçamento do Estado e determinado o au-
mento de capital de R$ 1.600.000,00. Com este recurso foram comprados 
oito caminhões totalizando 1.670.000,00, sendo R$ 70.000,00 com recursos 
próprios.
Quantidade  Descrição Valor_______________________ ________________________ ___________
04..........................................  Caminhões Eurocargo 260E25 920.000,00
04..........................................  Caminhões Eurocargo Attack 750.000,00 ___________
Total dos Bens Adquiridos   1.670.000,00 ___________ ___________
Para a conclusão desta operação é necessário a aprovação do Conselho 
Fiscal e de Administração e a deliberação da AGE para o aumento de capital 
de R$ 100.588.320,02 para R$ 102.188.320,02, sem emissões de ações, 
cujo total permanecerá 18.780.945.481.834 ações ordinárias nominativas.
Nota 17 - Receita Operacional Líquida   2013 2012____________ ____________
Projeto Melhor Caminho .............................  62.696.418,87 70.474.776,79
ITESP .........................................................  5.251.836,77 2.539.368,53
Outros Serviços ..........................................  9.441.284,69 3.959.832,49
Microbacias ................................................  0,00 85.488,12
Secretaria Adm. Penitenciária ....................  6.392.693,55 258.336,82
INCRA ........................................................  4.960.275,48 167.862,42____________ ____________
Total ...........................................................  88.742.509,36 77.485.665,17____________ ________________________ ____________

2013 2012____________ ____________
PASEP ........................................................  1.506.145,25 1.331.240,32
COFINS ......................................................  6.937.396,38 6.131.773,60
ISS ..............................................................  1.965.491,37 1.364.186,08____________ ____________
Receita Operacional Líquida ....................  78.333.476,36 68.658.465,17____________ ________________________ ____________
Nota 18 - Custos 2013 2012____________ ____________
Custo de Pessoal ........................................  21.580.487,59 16.489.127,82
Custos do Serviço .......................................  53.990.571,52 44.442.215,90
Custo de Depreciação ................................  4.142.601,25 2.913.047,39____________ ____________
Total de Custos .........................................  79.713.660,36 63.844.391,11____________ ________________________ ____________
Nota 19 - Despesas Operacionais 2013 2012____________ ____________
Custo de Pessoal Administrativo ................  15.843.835,42 12.829.166,82
Despesas Gerais e Administrativas ............  10.274.013,53 7.668.465,00
Despesas de Depreciação ..........................  680.705,64 592.327,03____________ ____________
Total de Despesas ....................................  26.798.554,59 21.089.958,85____________ ________________________ ____________

Nota 20 - Outras Receitas e Despesas Operacionais
Contas  2013 2012____________ ____________
Outras despesas operacionais ...................  959.196,71 6.715.940,42
Outras receitas operacionais ......................  1.971.932,06 1.087.283,64
Consórcio Pró-Estrada ...............................  3.168.995,62 6.665.647,50
Ganho na Venda de ativo imobilizado .........  1.465.762,54 (764.119,10)
Reversão de Provisão .................................  411.551,54 766.392,25____________ ____________
Total ...........................................................  6.059.045,05 1.039.263,87____________ ________________________ ____________
Nota 21 - Resultados Financeiros: O valor das despesas fi nanceiras de
R$ 2.871.340,19 é composto pelo movimento das rubricas: taxas bancárias
R$ 18.128,42; descontos concedidos R$ 6.796,42, multas compensatórias
R$ 16.147,82, juros sobre tributos R$ 767,67, e correção monetária, multa e
juros no valor de R$ 2.829.499,86 referente ao processo da Atrium.
Contas  2013 2012
Receitas Financeiras ..................................  791.098,01 634.321,74
Despesas Financeiras ................................  2.871.340,19 706.584,83____________ ____________
Total ...........................................................  (2.080.242,18) (72.263,09)____________ ________________________ ____________
Nota 22 - Ajustes de Exercícios Anteriores e Fatos Relevantes: Por
orientação da auditoria externa, foram ajustados valores da ação cível pro-
posta pela Atrium contra a CODASP, uma vez que a ordem de execução foi
expedida em janeiro de 2014, não podendo classifi cá-la como provável em
31/12/2013. O valor foi atualizado pela tabela do Superior Tribunal de Justiça
mais juros de 12% ao ano, a partir de abril de 2008 e honorário de 8%, con-
forme Acordão de 17.05.2012.
   31/12/2013 31/12/2012 01.01.2012   ____________ ____________ ____________
Principal ............................  6.730.237,98 6.730.237,98 6.730.237,98
Atualização até 01.01.2012 1.514.343,91 1.514.343,91 1.514.343,91
Atualização de 2012 .........  490.990,42 490.990,42
Atualização de 2013 .........  1.022.345,83
Juros de 12% ao ano 
 até 01.01.2012 ................  8.030.222,76 8.030.222,76 8.030.222,76
Juros de 2012 ...................  1.543.964,49 1.543.964,49
Juros de 2013 ...................  2.352.072,82
Honorários ........................  269.953,49   ____________ ____________ ____________
Total atualizado ...............  21.954.131,70 18.309.759,56 16.274.804,65   ____________ ____________ ____________
Acréscimo ao principal ..  3.644.372,14 2.034.954,91 9.544.566,67
Esta ação foi proposta pela ATRIUM PARTICIPAÇÕES na 2ª Vara Cível do
Foro Regional do Jabaquara. A referida empresa adquiriu da IMESP certi-
fi cados de participação em refl orestamento realizado no Horto de Cajuru,
no qual a CODASP atuou como sócia ostensiva. A sociedade empresarial
em conta de participação foi constituída em junho de 1983. Como sócia
ostensiva, a CODASP tinha como obrigação inverter os recursos dos só-
cios ocultos no plantio de árvores de eucalipthus grandis, dar-lhes o devido
trato, promover o corte e a comercialização, e, fi nalmente, prestar contas
dos demais sócios ocultos, distribuindo o resultado líquido da operação. A
CAIC e a CODASP não apresentaram prestações de contas aos investido-
res durante todo o tempo do empreendimento, como também, não manteve
a escrituração contábil em dia, com os lançamentos cabíveis. (Laudo peri-
cial comprova que houve plantio e corte das árvores, no entanto não houve
lançamento contábil desses recursos nos cofres da CODASP, decorrentes
de venda dessas árvores). A ação foi julgada improcedente em 1ª instân-
cia. Contudo o TJSP, em julgamento realizado em 17.05.12, deu provimento
parcial ao recurso interposto pela Autora, fi xando em R$ 6.730.237,98 o va-
lor da indenização (cerca de 50% do valor inicial fi xado pela perícia de R$
12.000.000,00), com atualização a partir de abril de 2008 e juros a partir de
dezembro de 2003, época da citação. A CODASP, por meio de escritório
especializado, interpôs embargos de declaração. Referidos embargos foram
julgados improcedentes. A Companhia então interpôs recurso especial mas
em Janeiro de 2014 já houve uma ordem de execução. A Companhia está
tomando providências jurídicas cabíveis. O valor de R$ 11.579.521,60 (até
31/12/2012) foi lançado em Ajustes de Exercícios Anteriores. O valor de R$
3.644.372,14 foi lançado em Resultado do Exercício, em conta de juros e de
correção monetária. a. Precatórios: Por orientação de auditoria externa, a
CODASP ajustou o valor dos precatórios, conforme demonstrado na Nota 6.
O quadro a seguir demonstra a posição da somatória dos títulos de precató-
rios em cada momento:
   31/12/2013 31/12/2012 01.01.2012   ____________ ____________ ____________
Valor pendente .................  5.793.596,62 5.793.596,62 5.793.596,62
Atualização até 01.01.2012 1.146.056,68 1.146.056,68 1.146.056,68
Atualização de 2012 .........  413.277,88 413.277,88
Atualização de 2013 .........  519.818,89
Juros de 12% ao ano até 
 01.01.2012 ......................  1.423.492,03 1.423.492,03 1.423.492,03
Juros de 2012 ...................  533.302,17 533.302,17
Juros de 2013 ...................  597.963,94   ____________ ____________ ____________
Total atualizado ...............  10.427.508,21 9.309.725,37 8.363.145,33   ____________ ____________ ____________
Acréscimo ao principal ..  1.117.782,83 946.580,05 2.569.548,71
O valor de R$ 1.117.782,83 foi lançado em Resultado do Exercício em conta
de juros e correção monetária. Como havia um saldo inicial, foi lançado em
Ajustes de Exercícios Anteriores somente a diferença:
Movimento  Valor R$ ____________
Saldo contábil em 31/12/2012 .............................................. 1.736.508,98
(+) Atualização de exercícios anteriores .............................. 7.573.216,39
(+) Atualização referente a 2013 .......................................... 1.117.782,83____________
Saldo fi nal em 31/12/2013 .................................................. 10.427.508,21________________________
b. Ações contra Consórcios
Por orientação da auditoria externa, foi provisionado como perda o valor a
receber das ações contra consórcios lançados no ativo. Como esses valores
não correspondem a uma receita reconhecida, eles estavam lançados com
contrapartida em Receita Diferida no Passivo, não afetando o saldo patrimo-
nial. Com o objetivo de tornar mais transparente a real situação e natureza
dessas ações, o valor integral da Receita Diferida foi baixado contra Ajustes
de Exercícios Anteriores (R$ 5.518.537,03) e, simultaneamente, foi criada
uma provisão para perdas dedutora no Ativo somente relativo às ações em
andamento (R$ 5.003.082,22). A diferença se refere a Acordos assinados
e cujos pagamentos vem sendo realizados. Esse saldo está separado em
Circulante e não Circulante por prazo de vencimento, conforme Nota 6. Des-
sa forma, o impacto em exercícios anteriores foi de apenas R$ 515.454,81
a crédito. Nota 23 - Cargos e Salários: A CODASP possui um Quadro de
Pessoal aprovado pelo Governador em 30.09.2009 de 499 posições sen-
do 12 cargos de confi ança (livre provimento) e 487 cargos permanentes. O

Cidades Amigas (Acordo)Cunha 108.243,56 108.243,56  __________ __________
Conisud (Acordo) Juquitiba 48.811,88 237.944,30
 Embu Guaçu 43.888,33
 Itapecirica da Serra 56.168,57
 São Lourenço da Serra 43.888,33
 CONISUD 45.187,19  __________ __________
Vale do Rio 
 Grande (Acordo) Valentim Gentil 40.038,63 167.182,48
 Américo de Campos 23.742,27
 Riolândia 23.742,60
 Cosmorama 23.742,27
 Paulo de Faria 32.174,11
 Álvares Florence 23.742,60  __________ __________
Total   5.518.539,03
Deste saldo, R$ 344.171,21 se referem a parcelas de acordos a vencer no 
longo prazo e R$ 171.285,60 a vencer no curto prazo. Em 2013, por orien-
tação da auditoria externa, a receita diferida foi baixada contra ajustes em 
exercícios anteriores e uma provisão para perdas das ações em andamento 
foi constituída, também contra ajustes em exercícios anteriores. Não afetou 
o resultado de 2013, já que essas ações já estavam reconhecidas no Balan-
ço Patrimonial de 2012. A presente auditoria entende que essas ações nem 
deveriam estar contabilizadas mas o foram por orientação da auditoria exter-
na anterior. Essa nova orientação tem o objetivo de tornar mais transparen-
te a realidade dos créditos da empresa. Uma vez reconhecidos, a provisão 
para perdas destes créditos informa que a probabilidade de recebimento, 
por enquanto, é baixa. As receitas diferidas foram baixadas integralmente, 
no valor de R$ 5.818.539,03. A provisão para perdas com esses créditos 
foram constituídos apenas para as ações em andamento já que os acor-
dos estão sendo pagos. O valor provisionado então, foi de R$ 5.003.082,22. 
e. Locação: saldo de 2012 foi divulgado dentro do saldo de Clientes. Para 
efeito de comparação, o saldo de Clientes Locação em 31.12.12 era de R$ 
122.927,12. Os precatórios formados a partir de títulos vencidos e não pa-
gos foram considerados na conta de Precatórios a Receber. f. Precatórios a 
Receber: Parte dos valores registrados em Clientes de Curto Prazo em 2012 
foi transferida para Precatórios a Receber. Por orientação da auditoria exter-
na, esses precatórios foram atualizados desde sua data de constituição até 
31.12.12 e depois, para 31.12.13. O ajuste de 2012 foi lançado contra Ajus-
tes de Exercícios Anteriores e o de 2013, como juros e correção. O detalhe 
desses ajustes está na Nota 22. Os títulos foram atualizados com base na 
tabela para atualização de débitos judiciais do Superior Tribunal de Justiça 
acrescentado de 0,5% ao mês de juros.
   Valor publicado Valor atualizado Valor Atualizado
Prefeituras  em 2012 para 31/12/2012 para 31/12/2013_______________ _______________ _______________
Balbinos .................  7.692,54 73.078,64 81.852,91
Bom Sucesso .........  45.500,00 267.881,05 300.044,49
Cachoeira Paulista .  33.193,05 282.947,75 316.920,19
Campos Novos Paulista 14.960,00 70.866,52 79.375,19
Casa Branca ..........  50.613,45 564.280,54 632.031,53
Divinolândia ...........  25.007,30 187.691,52 210.226,92
Eldorado ................  27.923,46 350.549,69 392.638,84
Guapiara ................  13.277,14 42.938,64 48.094,12
Iacri ........................  81.000,00 355.202,91 397.850,75
Igarapava ...............  7.560,86 81.677,24 91.483,91
Itapeva ...................  89.779,85 452.103,20 506.385,49
Itapira .....................  160.000,00 433.458,15 485.501,80
Jaú .........................  319.840,23 251.245,11 2.868.763,94
Mineiros do Tietê ...  6.375,60 62.481,03 69.982,89
Mogi Guacu ...........  73,22 46.114,53 51.651,34
Monte Azul Paulista 252,53 114.188,20 127.898,34
Novo Horizonte ......  21.167,73 0,00 0,00
Ribeirão Branco .....  8.858,20 65.331,56 73.175,67
Riolândia ................  51.887,35 311.045,01 348.390,99
São Carlos .............  59.485,01 635.566,23 711.876,22
Santa Cruz do Rio Pardo 282.830,34 353.731,51 396.202,68
Taquaritinga ...........  366.932,80 1.790.919,59 2.005.948,40
Cardoso .................  28.483,63 60.640,74 67.921,64
Tapiratiba ...............  33.814,69 145.786,00 163.289,96_______________ _______________ _______________
Total ......................  1.736.508,98 9.309.725,37 10.427.508,21_______________ _______________ ______________________________ _______________ _______________
Nota 7 - Impostos A Recuperar: Conta  31/12/2013 31/12/2012____________ ____________
Saldo negativo de IRPJ a compensar (a) ....  2.026.336,83 1.434.426,02
PASEP a recuperar (b) ...............................  0,00 115,87
COFINS a recuperar (c) ..............................  0,00 533,83
CSLL a Compensar ....................................  43.688,98 0,00____________ ____________
Total ...........................................................  2.070.025,81 1.435.075,72____________ ________________________ ____________
a. Saldo negativo de IRPJ correspondem aos valores retidos de Aplicações 
Financeiras dos anos-calendários de 2009 a 2013 que excederam ao saldo 
devido nos respectivos exercícios fi scais, os quais foram atualizados pela 
taxa SELIC no exercício corrente: b. CSRF a compensar é referente a Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido (1%) retido em 2013 nas notas fi scais 
emitidas para o INCRA. Nota 8 - Estoques: Os estoques estão registrados 
pelo preço médio de aquisição, inferiores ao custo de reposição.
Conta  31/12/2013 31/12/2012____________ ____________
Estoque Sede .............................................  33.411,35 50.419,63
Estoque Rodados .......................................  32.464,48 26.908,19
Estoque Bauru ............................................  175.361,25 94.592,82
Estoque Campinas .....................................  167.124,08 105.812,90
Estoque São José do Rio Preto ..................  219.704,96 105.581,44
Estoque Presidente Prudente .....................  55.810,87 17.812,08____________ ____________
Total ...........................................................  683.876,99 401.127,06____________ ________________________ ____________
Foi realizado um inventário dos estoques em dezembro de 2013 em todas 
as fi liais e no escritório central. Foram defi nidos procedimentos para inven-
tário e para a organização física do estoque, padronizando os endereços, 
inclusive no sistema integrado de gestão. O levantamento de saldo físico 
gerou diferenças em relação ao registrado no sistema, acertadas automati-
camente no módulo de estoque, e depois contabilizados. Nota 9 - Créditos 
e Adiantamentos a Funcionários: Os adiantamentos a funcionários são 
compostos por adiantamentos a despesas de viagens.
Escritório Central e Centros de Negócio  31/12/2013____________
Adiantamento São Paulo ..................................................... 23.200,00
Adiantamento Bauru ............................................................ 0,00
Adiantamento Campinas ..................................................... 1.460,00
Adiantamento São José do Rio Preto .................................. 8.737,40
Adiantamento Presidente Prudente ..................................... 150,00
Adiantamento Bauru Manutenção ....................................... 0,00
Insufi ciência de Saldo de Salário ......................................... 10.921,99____________
Total .................................................................................... 44.469,39________________________
Nota 10 - Investimentos: Os valores registrados como Investimentos, com-
postos por participações societárias, estão demonstrados ao custo de aqui-
sição, atualizados monetariamente até 31/12/95 e deduzidos da provisão 
para perdas os outros investimentos por não representarem valores prová-
veis de realização. Investimento  2013 2012____________ ____________
IMÓVEIS PARA INVESTIMENTOS ............  152.503,77 0,00
CEAGESP ..................................................  2.380,64 2.380,64
DERSA .......................................................  2.371,79 2.371,79
PRODESP ..................................................  2.378,14 2.378,14
FEPASA .....................................................  27.130,31 27.130,31
TELESP ......................................................  12.303,12 12.303,12
IMESP ........................................................  2.390,95 2.390,95
TELERJ ......................................................  2.749,19 2.749,19
Cia. Telefones Brasil ...................................  2.482,22 2.482,22
TELEBRAS .................................................  4.167,04 4.167,04
Outros Investimentos ..................................  161.479,00 161.479,00
Provisão para Perdas de Créditos ...........  (161.479,00) (219.832,40)____________ ____________
Total ...........................................................  210.857,17 0,00____________ ____________
Nota 10.1 Propriedade Para Investimentos: Desde 2012, vem sendo feito 
um levantamento dos imóveis e de sua situação física e jurídica. Ao longo de 
2013, pode-se listar os imóveis que não estão em operação. Sendo assim, 
esses imóveis foram transferidos da conta de Imobilizado para a conta de 
Investimentos, conforme CPC 28 - Imobilizado. Segue a lista dos imóveis 
transferidos para Investimentos:
Terrenos  Valor R$ ____________
Lins ...................................................................................... 8.358,47
Marília .................................................................................. 27.945,96
São Manoel .......................................................................... 6.666,09
Bragança Paulista ................................................................ 32.319,46
Guaratinguetá ...................................................................... 4.643,59
Casa Branca ........................................................................ 5.618,74
Andradina ............................................................................ 1.157,83

Terrenos  Valor R$ ____________
Fernandópolis ...................................................................... 2.247,50
Araçatuba ............................................................................ 5.732,46
Andradina ............................................................................ 13.265,09
Oliveira Coutinho ................................................................. 946,48
Itatinga ................................................................................. 12.084,99
Santa Ernestina ................................................................... 5.356,63
Jaú ....................................................................................... 12.134,63
Mogi das Cruzes .................................................................. 4.738,65
Franca ................................................................................. 9.287,20____________
Total .................................................................................... 152.503,77________________________

Nota 11 - Imobilizado: O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisi-

ção, atualizados monetariamente até 31/12/95 e deduzidos das deprecia-

ções acumuladas. Não há evidências de que os valores residuais do ativo

imobilizado superem os seus valores realizáveis por venda ou de utilização

e, portanto, não foi constituída provisão para perdas de valor recuperável

conforme determina o CPC nº 1. As depreciações são calculadas pelo mé-

todo linear, de acordo com as taxas demonstradas recomendadas pela

legislação fi scal.



continuação
Plano de Cargos, Carreiras e Salários vigente foi aprovado em 1998, com 
falhas de temporalidade e legalidade. O novo Plano de Cargos, Carreiras 
e Salários foi elaborado por esta diretoria, com assessoria da FUNDAP e 
aprovado pelo Conselho de Administração. Propõe-se a reenquadrar os 
cargos dos empregados diante do perfi l de atividades desenvolvidas na CO-
DASP, além de corrigir e evitar distorções no quadro de pessoal. Essa mu-
dança é de fundamental importância para se fazer cumprir aspectos legais 
e atender recomendações de órgãos fi scalizadores (Tribunal de Contas do 
Estado, Secretaria da Fazenda e Corregedoria do Estado de São Paulo). 
Em 06 de setembro de 2012 a CODASP encaminhou ofício à Secretaria da 
Fazenda, com vistas ao CODEC/CEDC, com o pleito sobre readequação 
do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, justifi cativas e demais documen-
tações pertinentes. Foram feitas várias reuniões com o CEDC em 2013 e 
o Plano voltou para a CODASP no fi nal do ano para novas readequações. 
Nota 24 - Instrumentos Financeiros: A Companhia participa de operações 
envolvendo instrumentos fi nanceiros, que se restringem às aplicações fi nan-
ceiras em condições normais de mercado, estando todos estes reconhe-
cidos nas demonstrações fi nanceiras, os quais se destinam a atender as 
suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito 
e de taxa de juros. Estes instrumentos são administrados por meio de es-

tratégias operacionais, visando a liquidez, rentabilidade e minimização de 
riscos: a) Gerenciamento de riscos: A Companhia restringe a exposição 
a riscos de crédito associados a bancos e a caixa e equivalentes de caixa, 
efetuando seus investimentos em instituições fi nanceiras de primeira linha 
e com remuneração em títulos de curto prazo. Com relação às contas a re-
ceber, a Companhia restringe a sua exposição a riscos de crédito por meio 
de vendas de serviços para a Secretaria da Agricultura do Estado de São 
Paulo e para Prefeituras, nos quais por serem empresas públicas os créditos 
são garantidos. Para os casos de inadimplência, a Administração mantém 
provisão que considera sufi ciente para eventuais perdas na recuperação de 
seus recebíveis. b) Valorização do instrumentos fi nanceiros: Os princi-
pais instrumentos fi nanceiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem 
como os critérios para sua valorização: (i) Caixa e equivalentes de caixa: 
O valor de mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas 
demonstrações fi nanceiras (Nota nº 3). As taxas pactuadas refl etem as con-
dições usuais de mercado. (ii) Empréstimos e fi nanciamentos: Quando na 
ocorrência de empréstimos e/ou fi nanciamentos para aquisição de imobiliza-
do são registrados com base nos juros contratuais de cada operação e foram 
designados pelo valor justo em contrapartida de resultado. c) Operações 
com derivativos: A Companhia não efetuou aplicações de caráter espe-

culativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos e não possui
quaisquer operações de Swap ou similares. Nota 25. Cobertura com Segu-
ros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os
bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como
sufi cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua
atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pa-
gos. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte
do escopo da auditoria das demonstrações fi nanceiras, consequentemente,
não foram auditadas pelos nossos auditores independentes.

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da Companhia de Desenvolvimento
Agrícola de São Paulo - CODASP, infra-assinados, no exercício de suas
atribuições legais e estatutárias, examinaram o Balanço Patrimonial da Em-
presa levantado em 31 de dezembro de 2013, em conjunto com as demais
peças que o acompanham, inclusive o Relatório da Administração e, à vista
das verifi cações realizadas ao longo de todo o exercício social, frente aos
documentos apresentados pela Empresa e às informações obtidas junto à
mesma, e considerando o Relatório da Auditoria Independente, Audifi sco
Auditoria Fiscal e Contábil S/S. acerca das Demonstrações Financeiras,
emitido em 24.03.2014, são de parecer que o referido Balanço e seus anexos
relativos ao exercício de 2013, estão em condições de serem submetidos à
apreciação dos Senhores Acionistas da Companhia. São Paulo, 26 de mar-
ço de 2014. Heloisa Regina Alves Moraes, Mitiko Ohara Tanabe, Regia-
ne Braz Azevedo de Souza, Antônio Frederico Ponte de Albuquerque.

Diretoria: Jairo de Almeida Machado Junior - Diretor Presidente
 Weber Ciloni - Diretor de Operações
 Contador - Miguel Gazola - CRC SP-177137/O-0
 Técnico de Contabilidade
 Artur José da Silva Neto - CRC SP-265763/O-2

Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Administradores e Acionistas da Examinamos as demonstrações fi nan-
ceiras da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - CODASP 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezem-
bro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas ex-
plicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 
fi nanceiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demons-
trações fi nanceiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas reque-
rem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria 
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de 
que as demonstrações fi nanceiras estão livres de distorção relevante. Uma 
auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obten-
ção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas 
demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do 
julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações fi nanceiras da Companhia para planejar os procedimentos 
de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fi ns de 
expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles internos da Com-
panhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práti-
cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas 
pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demons-
trações fi nanceiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações fi nanceiras: 
1 - Conforme descrito na nota explicativa 02, as demonstrações fi nanceiras 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

No caso da Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo, essas 
práticas não foram atendidas em sua plenitude, em especial não atendendo 
algumas orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis: 
(a) falta de verifi cação da necessidade de “impairment” sobre o imobilizado 
previsto no CPC 01, contrariando a Resolução CFC nº 1.292/10 (NBC TG 
01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos); (b) não identifi cação dos 
valores residuais e não apuração da vida útil econômica dos bens, a qual 
vem sendo calculada de acordo com as taxas indicadas pela legislação do 
imposto de renda, não atendendo o CPC 27, contrariando a - NBC T 19.1 - 
disciplinado pela Resolução CFC nº 1.177/09. Em decorrência, não nos foi 
possível formar uma opinião quanto à razoabilidade do valor dos ativos e da 
despesa de depreciação reconhecida no resultado do exercício. 2 - Até a 
última data de nossos trabalhos de campo, não nos foram apresentadas as 
documentações suporte e respectivas conciliações das contas representati-
vas de INSS a pagar, ISS a recolher, e Cauções e Valor em Garantia, que em 
31 de dezembro de 2013 apresentavam os montantes de R$ 383 mil, R$ 900 
mil e R$ 244 mil, respectivamente, não nos sendo possíveis, nas circunstân-
cias, também obtermos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para 
concluirmos sobre a existência e adequação dos referidos passivos. 3 - Con-
forme mencionado na nota explicativa nº 11, em 31 de dezembro de 2013, 
a Companhia apresentou imobilizado líquido no montante de R$ 7.516 mil. 
Os controles e registros do imobilizado se apresentaram inconsistentes, não 
sendo possível nas circunstâncias, obtermos evidência de auditoria apro-
priada e sufi ciente para concluirmos sobre a existência e adequação dos 
referidos ativos. Ainda, a Companhia mantém em seu ativo imobilizado imó-
veis que não são utilizados nas suas atividades operacionais, os quais foram 
reclassifi cados no grupo de “propriedades para investimento” conforme nota 
10.1, em atendimento ao CPC 28 - Propriedade par Investimento, regula-
mentado pela Resolução CFC nº 1.178/09 que aprovou a NBC TG 28 (r). A 
respectiva resolução determina que as entidades determinem o valor justo 
de propriedades para investimento para a fi nalidade de mensuração (se a 
entidade usar o método do valor justo) ou de divulgação (se usar o método 
do custo). Não observamos esta divulgação nas notas explicativas. Opinião 
sobre as demonstrações fi nanceiras: Em nossa opinião, exceto pelos 
efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para opinião com ressalva 
sobre as demonstrações fi nanceiras, as demonstrações fi nanceiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e fi nanceira da COMPANHIA AGRÍCOLA DE SÃO 
PAULO - CODASP em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas 

operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Ênfase: Embora
a Companhia venha apresentando prejuízos operacionais contínuos, as de-
monstrações fi nanceiras foram preparadas no pressuposto de continuidade
normal dos negócios. Para esse fi m, a CODASP depende principalmente do
equacionamento do seu fl uxo de caixa. Outros assuntos: Auditoria dos
valores correspondentes ao exercício anterior: O exame das demonstra-
ções fi nanceiras do exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2011, preparadas
originalmente antes dos ajustes descritos na Nota 2.2, foi conduzido sob a
responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório
de auditoria, com data de 12 de abril de 2013, que conteve opinião com
ressalvas sobre: inconsistência nos procedimentos de inventário que evi-
denciam distorções nos saldos; não apresentação de conciliação da conta
de créditos de funcionários; e ressalva quanto a confi rmação de saldos de
diversas contas contábeis que tiveram refl exos em exercícios anteriores.
Em 2013 a Companhia realizou os inventários dos estoques e efetuou os
ajustes das diferenças permitindo acuricidade dos saldos, e efetuou a con-
ciliação adequada da conta de créditos de funcionários. Reapresentação
de informações nas demonstrações contábeis: Conforme descrito nas
notas explicativas 2.2 e 22, as demonstrações fi nanceiras de 31/12/2012 da
Companhia foram alteradas em relação àquelas apresentadas anteriormen-
te, inclusive seus valores correspondentes, em cumprimento da Resolução
CFC 1.179/09 que aprovou a NBC TG 23(r) - Políticas Contábeis, Mudan-
ça de Estimativa e Retifi cação de Erro. Como parte de nossos exames das
demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo em 31/12/2013, examinamos
também as reapresentações descritas nas notas explicativas 2.2 e 22 acima
citadas. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamen-
te efetuados. São Paulo, 24 de março de 2014. Audifi sco Auditoria Fiscal
e Contábil S/S - CRC 2SP 002.135/0-1, Vander Bittencourt Ribeiro - Con-
tador - CRC 1SP 159.913/O-3.


