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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Balanço patrimonial
31 de março de 2009
(Em milhares de reais)
31/03/2009
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Contas a receber de terceiros
Estoques
Despesas antecipadas (Nota 5)
Outros créditos
Contas a receber com partes relacionadas (Nota 10)
Total do ativo circulante

231.382
186
60
8.032
281
57.266
297.207

Ativo não circulante
Imobilizado
Intangível (Nota 6)
Total do ativo não circulante

921
634.114
635.035

Total do ativo

932.242

31/03/2009
Passivo e patrimônio líquido
Empréstimos e financiamentos (Nota 7)
Fornecedores (Nota 8)
Obrigações p/ direito de outorga da concessão (Nota 9)
Salários e encargos sociais a recolher
Impostos e contribuições a recolher
Contas a pagar com partes relacionadas (Nota 10)
Total do passivo circulante

371.196
1.937
338.165
353
162
889
712.702

Passivo não circulante
Obrigações p/ Direito de outorga da concessão (Nota 9)

169.067

Patrimônio líquido
Capital social (Nota 11)
(-) Capital social a integralizar (Nota 11)
Prejuízos acumulados
Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante do balanço patrimonial.
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170.000
(115.000)
(4.527)
50.473
932.242

Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Demonstrações do resultado
Período de três meses findo em 31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto os prejuízos por ações)
31/03/2009
Receita operacional bruta
Deduções da receita operacional bruta
Receita operacional líquida

1.076.
(90)
986.

Custo dos serviços

(3.918)

Prejuízo bruto

(2.932)

Receitas (despesas) operacionais:
Gerais e administrativas
Despesas financeiras, líquidas
Outras receitas operacionais, líquidas

(100)
(1.847)
352.

Prejuízo do período

(4.527)

Prejuízo por ações –R$

(0,03)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Período de três meses findo em 31 de março de 2009
(Em milhares de reais)
Capital
social
Saldos em 31 de dezembro de 2008
Aumento de capital
Prejuízo do período
Saldos em 31 de março de 2009

Capital social
a integralizar

Total

2

-

-

2

169.998
-

(115.000)
-

(4.527)

54.998
(4.527)

170.000

(115.000)

(4.527)

50.473

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Prejuízos
acumulados

Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Período de três meses findo em 31 de março de 2009
(Em milhares de reais)
31/03/2009
Atividades operacionais:
Prejuízo do período
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com recursos provenientes
de atividades operacionais:
Depreciação e amortização
Variações monetárias, cambiais e encargos – líquidas
Variação em ativos e passivos operacionais:
Despesas antecipadas
Créditos diversos
Partes relacionadas
Outros ativos
Fornecedores e provisões diversas
Obrigações fiscais
Salários e encargos sociais
Obrigações para direito de outorga da concessão
Partes relacionadas
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

(4.527)
2
1.196

(8.032)
(186)
(57.266)
(341)
1.937
162
353
507.232
889
441.419

Atividades de investimentos:
Adições ao imobilizado e intangível
Caixa líquido utilizado em atividades de investimentos

(635.037)
(635.037)

Atividades de financiamentos:
Empréstimos com terceiros
Aumento de capital social
Caixa líquido gerado em atividades de financiamento

370.000
54.998
424.998

Aumento de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

231.380
2
231.382

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. (“Companhia”) é uma sociedade
anônima de capital fechado, constituída em 12 de novembro de 2008, cuja atividade
exclusiva é a exploração do sistema rodoviário do corredor Raposo Tavares, sob o
regime de concessão, do Edital nº 04 do Programa de Estadual de Concessões
Rodoviárias do Estado de São Paulo.
O objeto da concessão compreende a execução, gestão e fiscalização dos serviços
delegados, apoio na execução dos serviços não delegados e controle dos serviços
complementares, por prazo determinado, mediante a cobrança de tarifas de pedágio
reajustada anualmente, com data base no mês julho, pela variação do IPCA no
período e de fontes alternativas de receita, desde que previamente aprovadas pela
Agência de Transportes do Estado de São Paulo – ARTESP, que podem advir de
atividades relativas a exploração da rodovia, de suas faixas de domínio e publicidade.
O Edital de nº 004/2008 atualmente é um conjunto de pistas de rolamento do Sistema
Rodoviário, suas respectivas faixas de domínio e edificações, instalações e
equipamentos nelas contidas, compreendendo:
I-

SP-270: Rodovias Raposo Tavares: início do trecho no km 381, no
entroncamento com a SP-327, Km32, Ourinhos; final do trecho no Km654,
Presidente Epitácio, na divisa com Mato Grosso do Sul;

II - SP-225: início do trecho no km 235+040, no entroncamento com a SP-300, km
336+735, Bauru; final do trecho no km 317+800, no entroncamento com a SP327, Km0+000, Santa Crus do Rio Pardo;
III - SP-327: início do trecho no km 0+000, no entroncamento com a SP-225, km
317+800, Santa Cruz do Rio Pardo; final do trecho no km 32+443, no
entroncamento com a SP-270, km 381+703, e entrocamento com a BR-153, Km
338+361, Ourinhos;
O prazo de concessão é de 30 (trinta) anos, contados da data da transferência de
controle do sistema existente, podendo ser prorrogado na forma da lei e conforme
condições previstas no contrato de concessão.
A concessão pode extinguir-se por advento no termo contratual, encampação,
caducidade, rescisão e falência ou extinção da concessionária.
Extinta a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens reversíveis,
direitos e privilégios vinculados à exploração do Sistema Rodoviário, transferidos para
a administração da concessionária, ou por ela implantados no âmbito da concessão.
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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional--Continuação
A assinatura do Termo de Contrato da Concessão Rodoviária foi realizada em 16 de
março de 2009, após homologação dos resultados pelo Poder Concedente.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras ocorreu na reunião
da Diretoria realizada em 14 de maio de 2009.
As informações trimestrais foram elaboradas com base nas práticas contábeis
adotadas no Brasil, observando as normas emanadas pelo Instituto dos Auditores
Independentes do Brasil - IBRACON e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei nº
6404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela
Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007 e pela Medida Provisória nº 449, de 03 de
dezembro de 2008.

3. Sumário das principais praticas contábeis
a)

Caixa e equivalentes de caixa
Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras
resgatáveis a qualquer prazo e com riscos insignificantes de mudança de seu
valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa
são de liquidez imediata e atualizadas até a data do balanço.

b)

Contas a receber com terceiros
As contas a receber referem-se, substancialmente, a receitas de pedágio
eletrônicos e acessórios, as quais são registradas pelo valor faturado, incluindo
os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia,
menos os impostos retidos na fonte, os quais são considerados créditos
tributários.
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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

3. Sumário das principais praticas contábeis--Continuação
c)

Despesas antecipadas
Estão demonstradas pelos valores efetivamente desembolsados e ainda não
incorridos. As despesas antecipadas são apropriadas ao resultado à medida que
os serviços relacionados são prestados e os benefícios econômicos são
auferidos.

d)

Imobilizado
O ativo imobilizado é registrado por seu custo de aquisição, formação ou
construção deduzida das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo
método linear, a taxas que levam em consideração o tempo de vida útil estimado
dos bens.

e)

Intangível
Ativos
intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no
reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da
amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.
Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo com sua
vida útil econômica estimada e, quando são identificadas indicações de perda de
seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor
recuperável.

f)

Outros ativos e passivos
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável 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 quando a Companhia possue uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo que
um recurso econômico seja requerido para liquidação de alguns passivos
envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em
que são incorridas e registradas por meio de provisão. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas de risco envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização é
provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.
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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

3. Sumário das principais praticas contábeis--Continuação
g) Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercício. As receitas e despesas de juros são reconhecidas
pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica de receitas/despesas financeiras.
h) Estimativas contábeis
São utilizadas para a mensuração e reconhecimento de certos ativos e passivos
das demonstrações financeiras da Companhia. A determinação dessas
estimativas levou em consideração experiências de eventos passados e
correntes, pressupostos relativos a eventos futuros, e outros fatores objetivos e
subjetivos. Itens significativos sujeitos às estimativas incluem: a seleção de vidas
úteis do ativo imobilizado e ativos intangíveis; a análise de recuperação dos
valores dos ativos imobilizados e intangíveis; as taxas e prazos aplicados na
determinação do ajuste a valor presente de certos ativos e passivos. A liquidação
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras
devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia
revisa suas estimativas e premissas pelo menos trimestralmente.
i)

Provisão para recuperação de ativos
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas,
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável. Até o momento, nenhuma evidência que indicasse que o valor
contábil líquido excede o valor recuperável foi identificada. Sendo assim, não se
faz necessária a constituição de provisão para recuperação de ativos.

j)

Demonstração do fluxo de caixa
A demonstração do fluxo de caixa foi preparada e está apresentada de acordo
com a Deliberação CVM° 547, de 13 de agosto de 2008 que aprovou o
pronunciamento contábil CPC 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

4. Caixa e equivalentes de caixa
31/03/2009
190.791
40.591
231.382

Caixa e bancos
Aplicações financeiras

Em 31 de março de 2009, as aplicações financeiras referem-se substancialmente a
operações de renda fixa junto a instituições financeiras, por meio de Certificados de
Depósito Bancário – CDB e Notas Compromissadas, prefixados ou indexados com
taxas que variam de 100,55% a 101,80% do Certificado de Depósito Interbancário –
CDI, com liquidez imediata.

5. Despesas antecipadas
Prêmios de seguros a apropriar
Encargos financeiros a apropriar

31/03/2009
4.859
3.173
8.032

6. Intangível
31/03/2009

Direito de uso de outorga
Licença de uso de software

Prazo de
amortização
em anos
30
5

Custo
634.000
114
634.114

Depreciação
acumulada
-

Líquido
634.000
114
634.114

As licenças de uso de outorga referem-se ao direito de exploração do sistema
rodoviário do corredor Raposo Tavares. O prazo para a exploração é de trinta anos,
podendo ser prorrogado na forma da lei e conforme condições previstas no contrato
de concessão. Maiores detalhes sobre as autorizações do direito de uso de outorga e
data de expiração vide Nota 1.
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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

7. Empréstimos e financiamentos
A Companhia emitiu durante o trimestre, o montante de R$370.000 mil, divididas em
37 notas promissórias comerciais, na forma nominativa, com prazo de vencimento em
180 dias, e com remuneração de 100% do CDI e juros de 4% a.a..
As notas promissórias são garantidas por: (i) aval da Companhia Investimento e
Participações em Infra-Estrutura S.A. - INVEPAR; (ii) cessão fiduciária de 100% do
fluxo de recebíveis da Companhia provenientes das praças de pedágio existentes e
que venham a ser instaladas até a data do vencimento das notas promissórias; e (iii)
todos os direitos e créditos atuais e futuros da cedente depositados em conta
centralizadora (conta garantida).

8. Fornecedores de materiais e serviços
Seguros a pagar
Fornecedores nacionais

31/03/2009
1.692
245
1.937

9. Obrigações para direito de outorga da concessão
Parcela fixa outorga concessão - ônus fixo
Parcela variável da concessão
Circulante
Não circulante

31/03/2009
507.200
32
507.232
338.165
169.067

Em março foi pago o montante de R$ 126.800 mil à DER/SP o qual representa 20%
do total da Outorga da Concessão, o referido pagamento foi efetuado no momento da
assinatura do Termo de Contrato de Concessão, o saldo remanescente será pago em
18 parcelas fixas mensais, reajustadas pela alteração da tarifa de pedágio.
A parcela variável refere-se à aplicação da alíquota de 3% sobre a receita de
arrecadação das praças de pedágio, a qual é paga ao poder concedente no mês
subsequente.
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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

10. Partes relacionadas
31/03/2009
Ativo

Passivo

Receita
(Despesa)

OAS Engenharia e Participações Ltda.
Linha Amarela S.A.
Invepar S.A.
Total do curto prazo

57.266
57.266

36
853
889

-

Total

57.266

889

-

O saldo em aberto com a OAS Engenharia e Participações Ltda. refere-se ao
adiantamento, realizado em 19 de março de 2009, para a prestação de serviço de
construção civil em obras e manutenção na Rodovia Raposo Tavares, que serão
realizados durante o ano.

11. Patrimônio líquido
Em 12 de novembro de 2008 o capital social totalmente subscrito e integralizado foi
de R$ 2 (dois mil reais) correspondentes a 2.000 ações nominativas, sem valor
nominal.
Conforme Ata de Assembléia Geral Extraordinária em 06 de março de 2009, houve a
aprovação de aumento de capital social no montante de R$ 169.998 mil, sendo que
R$ 54.998 mil foram integralizados pelos acionistas e o montante de R$115.000 mil
será integralizado em parcelas mensais, no prazo de 30 meses.
O capital social da Companhia está representado conforme descrito abaixo, com
ações nominais, sem valor nominal:

Investimentos e Participações em Infra-Estrutura
S.A. – INVEPAR
Construtora OAS Ltda.

12

Número

% de

Ações

Ações

de ações

Participação

ordinárias

preferenciais

64.600.000
20.400.000
85.000.000

85.000.000
85.000.000

64.600.000
105.400.000
170.000.000

38%
62%
100%

Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

12. Compromissos com a concessão
O prazo da concessão da Companhia será o necessário ao cumprimento de todas as
obrigações decorrentes do Contrato de Concessão celebrado com a Agência de
Transportes do Estado de São Paulo (ARTESP), sendo seu término previsto para o
ano de 2039.
Com a assinatura do Termo de Contrato de Concessão Rodoviário n°
002/ARTESP/2009, relacionado ao Edital de Concorrência Pública Internacional
no.004/2009, com as acionista INVEPAR/OAS como vencedora da licitação, a
Companhia assumirá os seguintes compromissos:
a)

Investimentos
No Programa de Exploração da Rodovia – PER, estão previstos investimentos no
montante de R$2.542.520 mil. O cronograma de investimentos na rodovia prevê
desembolsos conforme segue:

Investimentos
previstos - PER

b)

2009

2010

2011

2012

2013

2014
a 2039

Total

292.239

325.373

170.232

77.643

283.830

1.393.203

2.542.520

Outorga fixa e variável
Pelo direito de exploração do sistema rodoviário, os seguintes montantes:
I-

O valor fixo de R$634.000 mil em conta a favor do DER/SP da seguinte
forma:
1 - Uma parcela de R$126.800 mil correspondente a 20% do valor da
outorga fixa, até 02 (dois) dias antes do ato da assinatura do contrato;
2 - 18 (dezoito) parcelas fixas, iguais e sucessivas, cada uma no valor de
R$ 28.177 mil vencendo a primeira parcela no último dia do mês
seguinte ao da assinatura do contrato e as demais no mesmo dia dos
meses subseqüentes.

II – Valor correspondente a 3% (três por cento) da receita bruta de pedágio e das
receitas acessórias efetivamente obtidas pela Companhia, no mês anterior
ao do pagamento, a ser pago mensalmente, exceto a receita financeira,
durante o prazo de concessão, diretamente a ARTESP.
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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

12. Compromissos com a concessão--Continuação
c)

Garantias
A Companhia utilizará a contratação de seguro-garantia para o cumprimento das
seguintes garantias contratuais:
1 - Garantia de cumprimento das funções operacionais, de conservação e de
pagamento do valor mensal variável, sendo que para o primeiro ano o limite
mínimo será de R$ 64.874 mil. Vigência mínima de 12 meses.
2 - Garantia de cumprimento das funções de ampliação correspondente a 1,5%
(um e meio por cento) do valor da contratação, limitado a 10% (dez por
cento) do valor do investimento. Esta garantia será liberada na proporção do
cumprimento das funções de ampliação. Vigência mínima de 12 meses.
3 - Garantia de pagamento do valor da outorga fixa correspondente a 4%
(quatro por cento) do valor contratado, reduzida a proporção que for sendo
pago a outorga fixa. Vigência mínima de 18 meses.

d)

Seguros
Todas as apólices de seguro incluem o Estado de São Paulo (Poder Concedente)
e a ARTESP como co-segurados com o prazo mínimo de vigência de 12 meses.
A Companhia deverá manter em vigor as coberturas de seguros necessárias
para garantir a efetiva e compreensiva cobertura de riscos inerentes ao
desenvolvimento de todas as atividades abrangidas na concessão nos termos do
contrato de concessão. Adicionalmente a Companhia deverá manter por todo o
tempo de concessão, as coberturas de seguros nos seguintes itens:
1 - Seguro de Riscos Operacionais para danos materiais cobrindo avarias,
perdas e destruição ou dano parcial ou total dos bens que integram a
Concessão.
2 - Seguro de Riscos de Engenharia, do tipo Todos os Riscos deverá cobrir
avarias, perdas e danos materiais decorrentes de obras de ampliação
executadas durante o período de concessão. Estas coberturas deverão estar
vigentes durante todo o período de execução das obras.
3 - Seguro de Responsabilidade Civil de empresas concessionárias de rodovias
decorrentes de quaisquer ações inerentes as atividades da Companhia.
A Companhia deverá fornecer a cada 3 (três) anos, uma avaliação do sistema
rodoviário, sob sua jurisdição, com acompanhamento da ARTESP e Companhia,
para efetuar a definição correta do valor em risco e da importância segurada.
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Concessionária Auto Raposo Tavares S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
31 de março de 2009
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

12. Compromissos com a concessão--Continuação
e)

Recursos financeiros
A Companhia iniciou suas atividades em 17 de março de 2009. Os recursos
financeiros necessários para o cumprimento dos investimentos e do pagamento
da outorga foram obtidos através de aporte de capital pela acionista e captação
no mercado.
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