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1. Comentários de desempenho 2017   A Controladora divulga os resultados do exercício de 2017 juntamente com suas controladas. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com o IFRS - International Financial Reporting Standards.  A seguir, apresentamos a tabela com os resultados do exercício comparado ao exercício anterior:    1.1 Composição da receita bruta por linha de negócio   O exercício de 2017 manteve-se com um cenário adverso, fruto da atividade econômica retraída e instabilidade da política interna, refletindo na retração do mercado e redução de demanda e renda da população. Mesmo com esse contexto bastante desafiador, a receita consolidada do Grupo Comporte alcançou R$1.763 milhões representando um acréscimo de +5,37% comparado com o exercício de 2016, fruto dos esforços geren-ciais norteados na satisfação do cliente, mesmo nos momentos menos favoráveis.  
Destaques Financeiros (R$ milhões) 4T17 4T16 12M17 12M16Receita bruta Total 464,1      444,8   4,34% 1.762,5   1.672,7   5,37%Transporte de passageiros rodoviários 145,1      138,3   4,92% 552,6      510,3      8,29%Transporte de passageiros urbanos 181,0      189,0   -4,23% 708,4      708,0      0,06%Fretamento contínuo 70,1        69,3     1,15% 282,2      283,7      -0,53%Fretamento turismo 13,8        5,9       133,90% 29,5        18,3        61,20%Transporte de cargas e encomendas 43,6        32,8     32,93% 139,7      127,0      10,00%Transporte de veículo leve sobre trilho 1,9           4,0       -52,50% 16,8        7,0           140,00%Outras receitas 8,6           5,5       56,36% 33,3        18,4        80,98%Receita líquida 420,6      413,7   1,67% 1.618,4   1.553,2   4,20%Custos (310,1)     (294,5) 5,30% (1.217,4) (1.193,9) 1,97%Lucro operacional bruto 110,5      119,2   -7,30% 401,0      359,3      11,61%Margem bruta 26,27% 28,81% -2,54 p.p 24,78% 23,13% 1,65 p.pReceitas (despesas) operacionais (68,9)       (80,3)    -14,20% (235,6)     (249,4)     -5,53%Resultado de participação societária 9,5           42,5     -77,65% 30,2        17,0        77,65%Resutado antes do resultado financeiro 41,3        44,9     -8,02% 186,4      127,2      46,54%Resultado financeiro (18,6)       (22,5)    -17,33% (77,9)       (86,0)       -9,42%Lucro antes dos impostos 22,7        22,4     1,34% 108,5      41,2        163,35%Resultado líquido do exercício 10,6        15,6     -32,05% 93,1        28,3        228,98%Margem líquida 2,52% 3,77% -1,25 p.p 5,75% 1,82% 3,93 p.pEBITDA 62,7        67,1     -6,56% 267,7      212,9      25,74%Margem EBITDA 14,91% 16,22% -1,31 p.p 16,54% 13,71% 2,83 p.p

Var. (%)Var. (%)
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• Transporte rodoviário e urbano de passageiros: Com uma representatividade de 71,54% sobre as de-mais linhas de negócio, as receitas providas de transporte de passageiros rodoviários obtiveram um crescimento de 8,29% e transportes de passageiros urbanos cresceram 0,06% quando comparados com o ano anterior, ape-sar do mercado não estar favorável para a linha de negócio do grupo Comporte, em 2016 as controladas Empre-sa Cruz de Transportes Ltda. iniciaram operação de transporte urbano na cidade de Araraquara - SP, através do consórcio CAT, onde ela mantém uma participação de 50%, a controlada Viação Piracicabana S.A. iniciou em fevereiro/2016 a operação temporária de transporte coletivo urbano na cidade de Blumenau - SC, cujo certame licitatório ocorreu em 01/2017 onde obtivemos a concessão por 20 anos e estamos operando através da contro-lada Blumob Conc. de Transp. Urbano de Blumenau SPE - Ltda. desde 07/2017.  
• Fretamento contínuo e turismo: O serviço de fretamento contínuo sofreu uma queda de -0,53%, devido a interrupção de contratos com algumas entidades, mas vale ressaltar que a queda está menor do que no período comparativo anterior, visto que do ano de 2015 para o ano de 2016 o decréscimo foi de -4,51% e com o que podemos considerar como a primeira parte do fim da crise econômica, o serviço de fretamento turismo sofreu um grande impacto, registrando com isso, um crescimento de +61,20% quando comparado ao ano anterior.  
•  Transportes de cargas: Com a operação em melhor estado que no ano anterior os serviços de transporte de cargas cresceram 10% se comparado com o exercício anterior, não sofrendo mais a interrupção de contratos na controlada Breda Logística Ltda.  
• Outras receitas e transporte de veículos leves sobre trilhos: Representam um aumento de 24,7 milhões, comparado com o exercício anterior, sendo que, 14,9 milhões refere-se a remuneração variável de desempenho da EMTU/SP com intuito de aferir o desempenho da controlada BR Mobilidade Baixada Santista S/A - SPE, per-mitindo monitorar a qualidade do serviço prestado e 9,8 milhões refere-se ao serviço de transporte de veículo leve sobre trilhos da mesma controlada.  1.2 Custos   Custos em % da receita líquida    Destaques Financeiros (R$ milhões) 4T17 4T16 Var. (%) 12M17 12M16 Var. (%)Receita líquida 420,6 413,7 1,67% 1.618,4 1.553,2 4,20%Custo Total (323,2) (296,7) 8,93% (1.217,4)    (1.193,9) 1,97%Pessoal (167,0) (159,0) 5,03% (666,1) (647,7) 2,84%Materiais     (92,7)     (88,4) 4,86% (327,5) (324,5) 0,92%Diversos     (43,7)     (29,5) 48,14% (147,9) (140,6) 5,19%Depreciação/Amortização     (19,8)     (19,8) 0,00%             (75,9) (81,1) -6,41%Descrição 4T17 4T16 12M17 12M16Custo total 76,84% 71,72% 5,12 p.p 75,22% 76,87% -1,65 p.pPessoal 39,71% 38,43% 1,28 p.p 41,16% 41,70% -0,54 p.pMateriais 22,04% 21,37% 0,67 p.p 20,24% 20,89% -0,65 p.pDiversos 10,39% 7,13% 3,26 p.p 9,14% 9,05% 0,09 p.pDepreciação/Amortização 4,71% 4,79% -0,08 p.p 4,69% 5,22% -0,53 p.pVar. p.p.Var. p.p.
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Os custos totais apresentaram um decréscimo de -1,65 p.p., quando comparados com o do exercício anterior. A principal queda de 0,65 p.p. refere-se aos gastos com materiais.  Abaixo consta demonstrado graficamente, a variação dos custos em comparação com o do exercício anterior.    1.3 Receitas (despesas) operacionais    Receita (despesas) operacionais em % da receita líquida    1.4 Resultado financeiro   
Destaques Financeiros (R$ milhões) 4T17 4T16 Var. (%) 12M17 12M16 Var. (%)Receita líquida 420,6 386,1 8,94% 1.618,4 1.553,2 4,20%Receitas (despesas) operacionais      (68,9) (80,2) -14,09% (235,6) (249,4) -5,53%Despesas comerciais      (13,5) (17,9) -24,58% (47,7) (46,1) 3,47%Contingências      (15,8) (10,6) 49,06% (16,0) (10,6) 50,94%Despesas gerais e administrativas      (43,1) (55,2) -21,92% (194,5) (207,5) -6,27%Outras receitas operacionais 5,0 4,6 8,70% 28,0 19,3 45,08%Depreciação/Amortização (1,5)        (1,1) 36,36%         (5,3)           (4,5) 17,78%Receitas (despesas) operacionais            (% da receita líquida) 4T17 4T16 12M17 12M16Receitas (despesas) operacionais 16,38% 20,77% -4,39 p.p 14,55% 16,06% -1,51 p.pDespesas comerciais 3,21% 4,64% -1,43 p.p 2,95% 2,97% -0,02 p.pContingências 3,76% 2,75% 1,01 p.p 0,99% 0,68% 0,31 p.pDespesas gerais e administrativas -10,25% -14,30% 4,05 p.p -12,02% -13,36% 1,34 p.pOutras receitas operacionais -1,19% -1,19% 0,00 p.p -1,73% -1,24% -0,49 p.pDepreciação/Amortização 0,36% 0,28% 0,08 p.p 0,33% 0,29% 0,04 p.pVar. p.p.Var. p.p.Destaques Financeiros (R$ milhões) 4T17 4T16 Var. (%) 12M17 12M16 Var. (%)Resultado financeiro total      (18,5) (22,5) -17,78% (77,9) (86,1) -9,52%Receitas financeiras 3,4 8,2 -58,54% 13,5 49,6 -72,78%Despesas financeiras      (21,9) (30,7) -28,66% (91,4) (135,7) -32,65%
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O resultado financeiro líquido de 2017 foi negativo em R$77,9 milhões, diante dos R$86,1 milhões negativos registrados no exercício de 2016.   Em 2017 a receita financeira do Grupo Comporte foi de R$13,5 milhões, em sua materialidade refere-se ao fruto dos juros ativos atualizados pela taxa SELIC referente a alienação do investimento da empresa Global Taxi Aé-reo S/A., da atualização de CDI referente a debêntures com a empresa Oeste Sul, do rendimento de aplicações financeiras e variações cambiais ativas.  A abertura do resultado financeiro está apresentada na nota explicativa número 27 das demonstrações financei-ras individuais e consolidadas.  1.5 EBITDA  (a) Cálculo efetuado com o EBITDA dos últimos doze meses.  O EBITDA em 2017 totalizou R$267,7 milhões, um aumento portanto de R$54,8 milhões, ou 25,74%, em relação a 2016, apresentando uma margem de 16,54%, aumento de 2,83 p.p. em relação a 2016. O aumento da margem é reflexo principal ao cenário econômico de recuperação do país.  1.6 Endividamento vs. Imobilizado    Em 2017 o endividamento financeiro totalizou R$668,3 milhões com uma retração de -10,56% em comparação com 2016. Essa diminuição reflete o compromisso do Grupo Comporte em liquidar suas obrigações constituídas com terceiros, porém, sem deixar de investir no crescimento, qualidade e modernização de seu patrimônio. 
EBITDA (R$ milhões) 4T17 4T16 Var. (%) 12M17 12M16Resultado operacional 22,7        22,4     1,34% 108,5      41,2        163,35%Resultado financeiro 18,6        22,5     -17,33% 77,9        86,0        -9,42%EBIT 41,3        44,9     -8,02% 186,4      127,2      46,54%Depreciação/amortização/exaustão 21,4        22,1     -3,17% 81,3        85,6        -5,02%EBITDA 62,7        67,0     -6,42% 267,7      212,9      25,74%Margem EBITDA 14,91% 16,20% -1,29 p.p 16,54% 13,71% 2,83 p.pCaixa e equivalentes de caixa 46,8        37,5     24,80% 46,8        37,5        24,80%Titulos e valores mobiliarios 12,7        15,3     -16,99% 12,7        15,3        -16,99%Instrumentos financeiros derivativos passivos -               0,1       -100,00% -               0,1           -100,00%Empréstimos/financiamentos 551,9      621,5   -11,20% 551,9      621,5      -11,20%Arrendamentos financeiros 42,2        16,8     151,19% 42,2        16,8        151,19%Debêntures a pagar 74,1        108,9   -31,96% 74,1        108,9      -31,96%DIVIDA LÍQUIDA     608,7   694,5 -12,35%     608,7     694,5 -12,35%EBITDA (últimos 12 meses) (a)     267,7   212,9 25,74%     267,7     212,9 25,74%Total da dívida líquida sobre EBITDA 2,27        3,26     -30,37% 2,27        3,26        -30,37%Var. (%)
Destaques Financeiros (R$ milhões) 12M17 12M16 Var. (%)Endividamento total 668,3 747,2 -10,56%Imobilizado total 902,5 914,6 -1,32%
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Atualmente, o Grupo Comporte mantém aproximadamente 4.169 veículos operacionais, com o propósito de renovar constantemente sua frota, garantindo com isso, prestação de serviço com qualidade por intermédio de uma frota moderna e contribuindo com ações sustentáveis para o meio ambiente. 1.7 Indicadores de liquidez  Antes de apresentarmos a análise de cada índice, é necessário explicar que os Indicadores de Liquidez são fortemente afetados pela característica da principal linha de negócios, o transporte de passageiros. A seguir, seguem os principais motivos que influem diretamente nestes indicadores: 
� O transporte de passageiros é uma atividade que gera baixos níveis de recebíveis a prazo, pois os serviços são recebidos, substancialmente, à vista. Tratando-se de uma movimentação constante de fluxo de caixa. Desta maneira, os passivos circulantes estão provisionados em sua totalidade para o exercício, enquanto os equivalen-tes de caixa, são advindos de atividades futuras; e 
� O auto nível de endividamento, não somente a circulante, é necessário para manter o atendimento das imposições contratuais de renovação da frota e modernização dos serviços prestados.  
• Solvência geral: Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas, envolvendo além dos recursos líquidos, também os permanentes.  Analisando este indicador, concluímos que o Grupo Comporte está em uma condição confortável mesmo com a queda comparando ao exercício anterior, pois seus ativos são suficientes para cobrir as dívidas captadas. É possível identificar uma sensível queda do índice que passou de 1,35 no exercício de 2016 para 1,29 no exercí-cio de 2017. Esta mudança é decorrente do maior número de contratos de financiamento de veículos e aumento no prazo médio de pagamento de fornecedores.  
• Liquidez Corrente: Mostra o quanto a empresa possui de recursos de curto prazo (ativo circulante) para cada real de dívidas de curto prazo (passivo circulante). Este índice mostra a capacidade de pagamento da em-presa à curto prazo. Este indicador apresenta uma posição desfavorável do Grupo, pois seus ativos de curto prazo, não seriam sufici-entes para a cobertura total de seus passivos circulantes. Conforme explicado anteriormente, esta é uma condi-ção normal ao segmento em que o Grupo atua.  
• Liquidez geral: Mostra o quanto a empresa possui de recursos de curto e longo prazo (ativo circulante + realizável a longo prazo) para cada real de dívida de curto prazo e longo prazo (passivo circulante + passivo não circulante). É a capacidade de pagamento atual da empresa com relação às dívidas a longo prazo. Bem como apontado no indicador anterior, o Indicador de Liquidez geral, não apresenta situação confortável. As razões pelas quais este indicador apresenta-se baixo são as mesmas, o fluxo de caixa constante gerado pela operação de transporte de passageiros que não fornece a cria de recebíveis de curto e longo prazo e também o endividamento necessário para manter o negócio.  
Indicadores 12M17 12M16 VariaçãoSolvência geral 1,29 1,35 -0,06Líquidez corrente 0,31 0,46 -0,15Líquidez geral 0,50 0,44 0,06Líquidez imediata 0,05 0,06 -0,01Endividamento 3,40 2,84 0,56
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• Liquidez imediata: Mostra a parcela das dívidas de curto prazo (passivo circulante) que poderiam ser pagas imediatamente por meio dos valores relativos a caixa e equivalentes de caixa (disponível). Ou seja, repre-senta quanto a empresa possui de disponível para cada real de dívidas vencíveis no curto prazo.  Conforme exposto anteriormente, os indicadores de liquidez imediata apresentam situação desfavorável, mas são decorrentes de características da principal linha de negócio do Grupo Comporte.  
• Endividamento: Mostra quanto a empresa tem de dívidas com terceiros (passivo circulante + passivo não circulante) para cada real de recursos próprios (patrimônio líquido). Indica a dependência que a entidade apre-senta com relação a terceiros e, nesse sentido, o risco a que está sujeita. O índice de endividamento demonstra que, devido ao negócio do Grupo Comporte, o capital de terceiros é pouco mais que 3 vezes superior ao capital próprio, apresentando um indicador de 3,40 em 2017 e 2,84 em 2016.   1.8 Índices de rentabilidade    
• Rentabilidade dos ativos: Evidencia o potencial de geração de lucros por parte da empresa, quanto maior este quociente, melhor. A interpretação deste quociente deve ser direcionada a verificar o tempo necessário para que haja retorno dos capitais totais investidos na empresa. Podemos concluir que o Grupo Comporte detém uma moderada rentabilidade em relação aos seus ativos e uma melhora considerável em relação ao exercício anterior, gerada pelo lucro no resultado do exercício, representada por 4,67% e 1,56% em dezembro de 2016.  
• Retorno sobre o patrimônio líquido: Expressa os resultados alcançados pela administração da empresa na gestão dos recursos próprios e de terceiros, em benefício dos acionistas. Ou seja, verifica o retorno obtido pelos acionistas considerando a estrutura de capital utilizada pela entidade em determinado período. Observamos que o Grupo detém alta rentabilidade em relação ao capital próprio, representado por 20,55% em 2017 e 6,01% em 2016, isto significa que os acionistas tiveram um retorno de 20,55% ao investirem na empresa. A melhora observada entre os exercício é pelo reflexo da alavancagem dos lucros.  
• Margem operacional: Este índice mostra qual o lucro operacional obtido por uma empresa para cada uni-dade de venda realizada. Ou seja, o percentual representado pelo lucro líquido operacional ajustado (menos as despesas financeiras) sobre as receitas líquidas. A margem operacional do Grupo Comporte está representada por 11,36% em dezembro de 2017 e 10,52% em dezembro de 2016,  isto significa dizer que de cada R$100 (reais) de receita que a empresa obtém, R$11,36 (reais) representa o lucro das operações, antes do imposto de renda e da remuneração dos financiadores (capi-tal próprio e de terceiros). Este índice é fortemente afetado pelas características da principal linha de negócio do grupo, gerando um alto prejuízo financeiro causado pelos juros sobre o endividamento.  
Indicadores 12M17 12M16 Var. (%)Rentabilidade dos ativos 4,67% 1,56% 3,11%Retorno sobre o patrimônio líquido 20,55% 6,01% 14,54%Margem operacional 11,36% 10,52% 0,84%Margem líquida 5,72% 1,79% 3,93%
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• Margem líquida: Mede a fração de cada real de vendas que resultou em lucro líquido. As vendas líquidas correspondem aquilo que a empresa auferiu com vendas decrescidas dos custos dessas vendas. Assim, de cada unidade monetária de vendas na empresa, o acionista terá um pouco mais de cinco centavos.  2. Informações gerais Em busca de conquistar crescimento e inovação, alinhado à nossa visão em sermos o melhor grupo de empre-sas provedor de serviços de transporte, em junho de 2016, a Controladora firmou contrato máster para aquisição do sistema integrado de gestão empresarial SAP S4/HANA, a solução mais moderna do mercado, utilizada pelas maiores empresas globais. Através de alto investimento para aquisição e implantação, esperamos obter enorme retorno em termos de desempenho, redução de custos e agilidade na tomada de decisões. A solução contratada abrange todos os módulos operacionais e administrativos do Grupo, o que garantirá integração instantânea entre as áreas chaves do negócio, bem como confiabilidade das informações. Em 31 de dezembro de 2016 o projeto estava na fase de planejamento estratégico de implantação, alcançando assim o pleno funcionamento no exercí-cio de 2017.  3. Responsabilidade social e desenvolvimento sustentável  O Grupo Comporte, adota um conjunto de ações, visando o seu crescimento econômico, mas com o respeito ao meio ambiente e proporcionando o desenvolvimento sustentável da sociedade a qual está inserido. Além da influência positiva que nossas atividades agregam à sociedade, como a geração de empregos, movimentação econômica do país, desenvolvimento local, entendemos que existem fatores negativos inerentes à operação, bem como a emissão de poluentes e o risco de acidentes de transito.  Ao todo, as ações do grupo beneficiaram mais de um milhão de pessoas monitoradas. Dentre todas as ações desenvolvidas em 2017, destacamos algumas: 3.1. Programa direção social Em 2012 foi iniciado o Programa Direção Social no Grupo Comporte, com apoio das Empresas controladas do Grupo, com o objetivo de promover em suas práticas a Responsabilidade Social Empresarial. Através do Pro-grama, as nossas Empresas estão focadas em desenvolver ou melhorar continuamente os seguintes pilares: Assistência à comunidade; Saúde e Qualidade de Vida; Sustentabilidade do negócio; e Iniciativas próprias de cada Empresa. Todas visando ampliar o bem estar de seus colaboradores, comunidade e meio ambiente.  Cada Empresa do Grupo forma um Comitê Social que tem como meta buscar a transparência das suas ativida-des, sendo que até dezembro de 2017, juntas, realizaram cerca de 621 ações que, incluindo campanhas de arrecadação, palestras e treinamentos para seus colaboradores, ações de valorização dos profissionais e práti-cas para promoção da saúde e qualidade de vida, projetos de economia e reutilização de recursos: reciclagem de pneus e óleo lubrificante; economia e reaproveitamento de água utilizada na lavagem de veículos; planos de contingências ambientais; economia de luz, papel e insumos; manutenções preventivas dos veículos e a renova-ção constante da frota por modelo com menor consumo de diesel e nível de poluente. Buscando assim, a redu-ção de emissões, poluição, redução de desperdícios e a preservação da biodiversidade. 3.2. Parceiros da Educação Em 2014 o Grupo Comporte firmou acordo com a Associação Parceiros da Educação, que trabalha para a am-pliação do desempenho escolar das crianças e adolescentes brasileiros, e para a promoção das políticas públi-cas para a educação. Atualmente, o Grupo apoia 03 escolas no Estado de São Paulo, até dezembro de 2017, a parceria beneficiou 901 alunos e 53 professores.  
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3.3. Cultura no ônibus Projeto criado em 2003, por Antônio do Livro, e apoiado desde 2013 pela Viação Piracicabana no Distrito Fede-ral, visa o incentivo da leitura e ampliação do repertório cultural dos clientes e colaboradores. Atualmente o acer-vo possui cerca de mais de 10 mil livros, distribuídos em 575 bibliotecas móveis dentro dos ônibus da Empresa e em uma sala de leitura localizada na Rodoviária do Plano Piloto, proporcionando conhecimento para os passa-geiros em suas viagens.  3.4. Doação de sangue Algumas empresas do grupo assumiram a causa da doação de sangue como ação importante para contribuir com a sociedade. Em 2017 foram doadas cerca de 171 bolsas de sangue, podendo beneficiar diretamente até 513 pessoas. 3.5. De maio amarelo a maio amarelo O Grupo Comporte faz sua parte e contribui durante todo o mês de maio com o Movimento Maio Amarelo, cha-mando a atenção dos seus colaboradores, clientes e comunidade para a importância de cuidar da segurança no trânsito. São realizadas diversas ações: lacinhos amarelos para os colaboradores e frota de ônibus, palestras, entrega de panfletos, SIPAT, treinamento com órgãos dos seus municípios, entre outros. Em 2017 nossas ações atingiram 65 municípios em 8 estados e cerca de 9 mil colaboradores. 3.6. Programa Ecodiesel As empresas do grupo fazem o monitoramento do uso do Diesel com o objetivo de promover o uso consciente, diminuir as emissões de CO2 e também estimular a prática da direção mais segura em toda a operação. Para isso, as empresas promovem treinamentos na operação, fazem medições e premiam os motoristas que atingem as metas. 3.7. Saúde e qualidade de vida São exercícios de mobilização, alongamento, relaxamento, fortalecimento e dinâmica de grupo realizados no próprio local de trabalho, com o objetivo de diminuir os impactos físicos e mentais do dia-a-dia. Além dos projetos desenvolvidos pelo Grupo, desenvolvemos diversas campanhas de incentivo, para que nossos colaboradores, parceiros e clientes, participem de atividades como a doação de sangue, campanha do agasalho, capacitação de colaboradores e programas de voluntariado. 
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras  
 

Aos: Administradores e Acionistas da  

Comporte Participações S.A e Suas Controladas 
São Paulo – SP 

 

1. Opinião 

 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Comporte Participações 

S.A (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compre-

endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resul-

tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 

exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 

principais políticas contábeis 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresen-

tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual 

e consolidada, da Comporte Participações S.A em 31 de dezembro de 2017, o desempenho individual 

e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados 

para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

 

2. Base para opinião 

 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 

intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os 

princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 

profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais respon-

sabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

 

3. Ênfase 

 

O parágrafo de ênfase descrito a seguir está contido na nota explicativa nº1 e a nossa opinião não 

contém ressalvas quanto a tal assunto. 
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Direitos de concessão - Atualmente, através de suas controladas, a Comporte Participações S.A 

viabiliza a operacionalização de algumas linhas de transporte mediante direitos de concessão por 

prazo de vigência indeterminado até que o edital de licitação previsto para o ano de 2018, para nova 

concessão, seja realizado e regulamentado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo 

(ARTESP). 

 

4. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 

o relatório do auditor  

 

A administração da Comporte Participações S.A e Suas Controladas é responsável por essas outras 

informações que compreendem o Relatório da Administração.   

 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relató-

rio da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse rela-

tório. 

 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa res-

ponsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 

de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 

obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 

no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos 

requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

 

5. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas 

 

A administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras individuais e consoli-

dadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 

determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres 

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

 

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é respon-

sável pela avaliação da capacidade de a Comporte Participações S.A e Suas Controladas continuar 

operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacio-

nal e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a admi-

nistração pretenda liquidar à Comporte Participações S.A e Suas Controladas ou cessar suas opera-

ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
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Os responsáveis pela governança da Comporte Participações S.A e Suas Controladas são aqueles 

com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

 

6. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais 

e consolidadas 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-

ável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 

com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 

relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 

relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 

razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 

financeiras. 

 

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-

ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 

Além disso: 

 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras indi-

viduais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-

tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 

distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude 

pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-

tações falsas intencionais. 

 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expres-

sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 

 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas con-

tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
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• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-

dade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe 

incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-

vas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modifica-

ção em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-

mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 

condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em 

continuidade operacional. 

 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, in-

clusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolida 

 

das representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-

jetivo de apresentação adequada. 

 

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras 

das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demons-

trações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho 

da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.   

 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcan-

ce planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as even-

tuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

 

 

São Paulo, 16 de março de 2018. 

 

 

Laércio Ros Soto Junior 

Contador CRC 1SP-212.430/O-3 

 

 

RSM Brasil Auditores Independentes – Sociedade Simples 

CRC 2SP-030.002/O-7  

 



 Comporte Participações S/A.  BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (valores expressos em milhares de reais) 
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Ativo Notas explicativas 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016Circulante 29.915     101.841    286.887          274.983           Caixa e equivalentes de caixa 3 541          122          46.750            37.450             Instrumentos financeiros derivativos -              -              19                  -                      Contas a receber 4 -              -              88.649            94.312             Estoques 5 -              -              13.942            9.142               Tributos a recuperar 6 4.778       4.867       21.180            9.198               Partes relacionadas 7 21.879     75.236     54.599            90.345             Dividendos 729          3.216       729                 733                 Depósitos 8 -              -              3                    -                      Seguros 7             -              241                 -                      Adiantamentos -              -              713                 301                 Outros créditos 9 1.206       18.311     52.714            32.767             Despesas antecipadas 775          89            7.348              735                 Não circulante 878.730    754.225    1.692.803        1.497.900        Realizável a longo prazo 126.179    59.672     478.179          298.818           Titulos e valores mobiliários 10 11.952     14.416     12.660            15.271             Contas a receber 4 -              -              4                    47                   Partes relacionadas 7 112.432    43.471     377.307          201.721           Depósitos 8 1.790       1.785       40.952            33.930             Seguros 5             -              6                    -                      Outros créditos 9 -              -              178                 231                 Tributos diferidos 28 -              -              47.072            47.105             Despesas antecipadas -              -              -                     513                 Investimentos 750.974    683.787    271.760          246.729           Participações em controladas 11.1 488.823    437.769    -                     -                      Participações em controladas em conjunto 11.2 258.543    242.207    258.543          242.207           Outros investimentos 3.608       3.811       13.217            4.522               Imobilizado 12 1.046       1.206       902.511          914.661           Intangível 13 531          9.560       40.353            37.692             Total do ativo 908.645    856.066    1.979.690        1.772.883        
ConsolidadoControladora



 Comporte Participações S/A.  BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (valores expressos em milhares de reais) 
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Passivo Notas explicativas 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016Circulante 349.141    171.372    934.937    603.996    Empréstimos e financiamentos 14 107.704    79.929     338.649    308.999    Debêntures 15 17.702     18.229     35.502     36.101      Arrendamentos financeiros 16 2.531       3.292       9.611       4.846       Instrumentos financeiros derivativos -              -              -              95            Fornecedores 2.176       479          86.453     52.092      Obrigações tributárias 17 37            217          21.883     11.064      Imposto de renda e contribuição social -              -              2.286       3.817       Parcelamentos fiscais 18 -              -              60.256     1.270       Perdas em investimentos 11 18.760     -              -              -              Obrigações trabalhistas 19 7             6             96.998     84.339      Adiantamentos 20 -              -              12.549     17.563      Outras obrigações 21 870          3.517       14.727     16.559      Partes relacionadas 7 179.772    60.946     236.337    62.381      Dividendos 23.4 19.582     4.757       19.686     4.870       Não circulante 121.242    248.116    594.636    707.512    Empréstimos e financiamentos 14 44.891     103.990    213.298    312.542    Debêntures 15 34.200     50.623     38.647     72.846      Arrendamentos financeiros 16 7.265       10.485     32.587     11.986      Obrigações tributárias 17 -              -              38.696     30.723      Tributos diferidos 28 -              -              181.020    185.283    Parcelamentos fiscais 18 -              -              7.077       3.529       Outras obrigações 21 -              44            2.203       4.534       Partes relacionadas 7 34.886     82.974     48.217     69.221      Passivos contingênciais 22 -              -              32.891     16.848      Patrimônio líquido 438.262    436.578    438.262    436.578    Capital social 23.1 235.689    235.689    235.689    235.689    Reservas de capital 23.2 65.309     65.309     65.309     65.309      Reservas de reavaliação 23.3 3.246       3.246       3.246       3.246       Retenção de lucros 23.4 113.584    112.153    113.584    112.153    Reserva legal 23.4 16.961     16.961     16.961     16.961      Ajustes de avaliação patrimonial 23.5 3.473       3.220       3.473       3.220       Participação dos acionistas não controladores -              -              11.855     24.797      Total patrimônio líquido 438.262    436.578    450.117    461.375    Total do passivo e patrimônio líquido 908.645    856.066    1.979.690 1.772.883 
Controladora Consolidado



 Comporte Participações S/A.  DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (valores expressos em milhares de reais) 
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Notas explicativas 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016Receita líquida 24                -                 -     1.618.432    1.553.181 Custos 25                -                 -    (1.217.366)   (1.193.888)Lucro bruto                -                 -       401.066       359.293 Receitas (despesas) operacionais 25        (4.983)         (6.763)      (235.572)      (249.396)Despesas comerciais                -                 -        (47.716)        (46.066)Despesas gerais e administrativas        (6.139)         (7.543)      (194.508)      (207.524)Contingências                -                 -        (16.043)        (10.615)Outras receitas operacionais         1.705          1.327         28.022         19.325 Depreciação           (363)           (382)          (3.465)          (3.838)Amortização           (186)           (165)          (1.862)            (678)Resultado sobre participações societárias 11      124.534        63.197         30.171         16.998 Resultado na alienação dos investimentos 26                -        14.134              (88)         14.266 Resultado na alienação do imobilizado                -            132          (9.179)        (13.922)Resultado antes das receitas e despesas financeiras      119.551        70.700       186.398       127.239 Resultado financeiro 27       (27.053)       (42.326)        (77.897)        (86.040)Receitas financeiras         8.725        33.408         13.463         49.631 Despesas financeiras       (35.778)       (75.734)        (91.360)      (135.671)Resultado antes do imposto de renda e contribuição social        92.498        28.374       108.501         41.199 Imposto de renda corrente e diferido 28                -           (475)        (11.104)          (9.303)Contribuição social corrente e diferido 28                -           (171)          (4.339)          (3.636)Resultado líquido do exercício        92.498        27.728         93.058         28.260 Resultado atribuído aos acionistas não controladores                -                 -              560             532 Resultado atribuido aos acionistas controladores        92.498        27.728         92.498         27.728 Número de ações   2.087.332   2.087.332     2.087.332    2.087.332 Resultado líquido básico e diluído por ação (Em Reais) 44,31 13,28 44,31 13,28 
ConsolidadoControladora
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  Notas explicativasCapital social subscrito(-) Capital social a integralizarReservas de capitalReserva legalRetenção de lucrosResultado do exercícioReservas de reavaliaçãoAjuste de avaliação patrimonialPatrimonio Líquido ControladoresParticipação dos acionistas não controladoresPatrimonio Líquido Consolidado

Saldo em 31/12/2015  
      236.091                (402)        65.309      16.961        

 91.491                    -           3.068                3.264       
       415.782                       19.195           434.977 

Resultado do exercício
                -                     -                 -               -         

         -    27.728               -                       -   
 27.728                             -               27.728 

Transferência para retenção de lucros
                -                     -                 -               -   

 27.728         (27.728)               -                       -       
                  -                                -                        - 

Distribuição de dividendos - mínimos obrigatórios
                -                     -                 -               -            

(6.932)                 -                  -                       -           
        (6.932)                             -                (6.932)

Reservas de reavaliação
                -                     -                 -               -           

   (167)                 -    178                  (11)     
                 -                                -                        - 

Realização ajuste de avaliação patrimonial
                -                     -                 -               -   

 33                 -                  -                     (33)           
           -                                -                        - 

Participação dos acionistas não controladores
                -                     -                 -               -         

         -                    -                  -                       -        
                 -    5.602              5.602 

Saldo em 31/12/201623  
      236.091                (402)        65.309      16.961       1

12.153                    -           3.246                3.220        
      436.578                       24.797           461.375 

Resultado do exercício
                -                     -                 -               -         

         -    92.498               -                       -   
 92.498                             -               92.498 

Transferência para retenção de lucros
                -                     -                 -               -   

 92.498         (92.498)               -                       -       
                  -                                -                        - 

Ajuste de períodos anteriores 11.1.1/18
                  -                 -               -          (68.196)

               -                       -                 (68.196)                   
          -              (68.196)

Distribuição de dividendos - mínimos obrigatórios
                -                     -                 -               -          (

23.124)                 -                  -                       -          
       (23.124)                             -              (23.124)

Realização ajuste de avaliação patrimonial
                -                     -                 -               -   

 253                 -                  -    253
 506                             -                   506 

Participação dos acionistas não controladores
                -                     -                 -               -         

         -                    -                  -                       -        
                 -                        (12.942)           (12.942)

Saldo em 31/12/201723  
      236.091                (402)        65.309      16.961       1

13.584                    -           3.246                3.473        
      438.262                       11.855           450.117 

Não houve resultados abrangentes nos exercícios divulgados, além do res
ultado líquido do exercício.Capital social



 Comporte Participações S/A.  DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (valores expressos em milhares de reais) 
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Notas explicativas 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016Atividades operacionaisResultado antes do imposto de renda e contribuição social 92.498 28.374 108.501 41.199Ajuste para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades operacionais:Depreciação 363 382 77.807 81.963Amortização 186 165 3.463 3.680(Ganhos) Custo na alienação de investimentos - 718 88 1.218Custo na alienação do imobilizado 12 - 156 115.156 60.162Baixa de imobilizado por sinistro - - - 603Provisão (Reversão) de contingências - - 16.043 10.133Equivalência patrimonial 11 (124.534)       (63.197)       (30.171)       (16.998)Juros e variações monetárias s/ debêntures 3.444 14.489 4.769 20.067Rendimentos de títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento 7.442 10.281 5.020 10.281(Ganhos) Perdas com instrumentos financeiros - Swap - 1.018               (94) 3.180Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosas - - 17.225 9.836Resultado atribuído aos acionistas não controladores - - (560) (532)Outros (ganhos) perdas com participações societárias 902 1.345 578 1.301Juros sobre capital próprio - - 648 414(Prejuízo) lucro líquido ajustado       (19.699) (6.269) 318.473 226.507Variações no ativo 67.977 91.004       (15.979) 2.139Estoque - - (4.800) (666)Contas a receber - - 5.706 (6.730)Tributos a recuperar 89 3.996       (11.982) 6.031Depósitos (5) - (7.025) (4.212)Adiantamentos - (1) (412) (129)Outros créditos 17.105       (15.489)       (12.262)       (16.014)Despesas antecipadas (686)               (69) (6.100) 5.286Seguros               (12) - (247) -Dividendos Recebidos 11 51.486 102.567 21.143 18.573Variações no passivo (1.173) (245) 44.864 86.891Fornecedores 1.697 445 34.361 31.312Obrigações trabalhistas 1 - 12.659 21.406Obrigações tributárias (180) 56 18.792 32.490Imposto de renda e contribuição social - - (1.531) 2.156Tributos diferidos - - (4.263) -Parcelamentos fiscais - - (5.977) 1.852Adiantamentos - - (5.014) (4.278)Outras obrigações (2.691) (746) (4.163) 1.965Pagamento de passivos contingênciais - - -               (12)Caixa gerado pelas atividades operacionais 47.105 84.490 347.358 315.537Imposto de renda e contribuição social pagos - -       (18.619)       (14.152)Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 47.105 84.490 328.739 301.385Atividades de investimentosTitulos e valores mobiliários 2.464 94 2.611               (13)Instrumentos financeiros derivativos - 881               (19) 1.000Partes relacionadas       (15.604) 8.060 (139.840)       (65.376)Juros sobre capital próprio - 11.279 - -Aumento do capital e integralização de cotas 11       (16.800)       (34.231) - (3.151)Adiantamento p/ futuro aumento de capital 11       (12.300) 12.979 (5.992)               (25)Outros investimentos 203 - (8.695) 2Ajuste de avaliação patrimonial - - (253) -Aquisição de imobilizado 12 (8)               (51) (188.062) (135.577)Aquisição no intangível 13 - (9.023)       (16.301)       (11.817)Caixa líquido (consumido) pelas atividades de investimentos       (42.045)       (10.012) (356.551) (214.957)Atividades de financiamentosEmpréstimos e financiamentos       (31.324)       (72.931)       (69.594) (137.285)Debêntures       (16.950)       (31.220)       (34.798) 3.295Arrendamentos financeiros (3.981) 12.036 25.366 12.438Instrumentos Financeiros Derivativos - -               (95) (1.744)Partes relacionadas 70.738       (16.641) 152.952       (18.141)Dividendos 23       (19.581) -       (19.581) 89Pagamento de dividendos 23 (3.543) (2.175) (3.543) (2.175)Juros sobre capital próprio - - - (352)Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades de financiamentos (4.641) (110.931) 50.707 (143.875)Decréscimo (acréscimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa 419       (36.453) 22.895       (57.447)Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 3 122 36.575 23.855 81.302Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 3 541 122 46.750 23.855Decréscimo (acréscimo) líquido de caixa e equivalentes de caixa 419       (36.453) 22.895       (57.447)

Controladora Consolidado
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31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016Receitas        2.016      14.266   1.760.986  1.660.586 Receita dos serviços prestados               -               -   1.760.882  1.670.078 Outras receitas        2.016      14.266         9.267           344 Provisão para créditos de liquidação duvidosa               -               -        (9.163)       (9.836)Insumos adquiridos de terceiros       (6.390)       (5.206)     (669.848)    (648.578)Custo dos serviços prestados               -               -     (474.410)    (465.111)Materiais, energia, serviços de terceiros e outros       (3.978)       (2.283)     (165.622)    (179.508)Perda / Recuperação de valores ativos       (2.412)       (2.923)       (29.816)       (3.959)Valor adicionado bruto       (4.374)        9.060   1.091.138  1.012.008 Depreciação e amortização          (549)          (547)       (81.270)     (85.643)Valor adicionado líquido produzido pela entidade       (4.923)        8.513   1.009.868     926.365 Valor adicionado recebido em transferência     134.228      97.933        70.453      83.470 Resultado de equivalência patrimonial     125.503      63.197        28.146      16.998 Receitas financeiras        8.725      33.408        13.463      49.631 Outras               -        1.328        28.844      16.841 Valor adicionado total a distribuir     129.305     106.446   1.080.321  1.009.835 Distribuição do valor adicionado:Pessoal           196           162      678.910     650.159 Remuneração direta             63             60      508.374     486.935 Benefícios           133           102      129.364     123.539 F.G.T.S               -               -        41.172      39.685 Impostos, Taxas e contribuições           801        2.790      216.507     194.018 Federais           796        2.784      129.137     128.104 Estaduais              4              5        76.515      56.653 Municipais              1              1        10.855        9.261 Remuneração de capitais de terceiros      35.810      75.766        91.198     136.984 Juros      28.656      54.113        74.148      97.348 Aluguéis             22             32         3.905        1.727 Outras remunerações de capitais de terceiros        7.132      21.621        13.145      37.909 Remuneração de capitais próprios      92.498      27.728        93.706      28.674 Juros sobre capital próprio               -               -            648           414 Resultado líquido do exercício      92.498      27.728        92.498      27.728 Resultado atribuído aos acionistas não controladores               -               -            560           532 129.305    106.446    1.080.321  1.009.835 
ConsolidadoControladora
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1. Informações sobre a Companhia  A Comporte Participações S.A. (“Companhia” ou “Controladora” do Grupo Comporte) é uma sociedade por ações de capital nacional fechado com sede social na Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 300 - sala 9, Planalto, São Bernardo do Campo, no Estado de São Paulo. Fundada em 10 de junho de 2002, a Controladora tem por objeto a participação no capital de outras sociedades, as quais presta apoio administrativo, financeiro e operacional por todos os meios materiais e técnicos ao seu alcance. Com o intuito de diversificar suas atividades, a Comporte Participações poderá associar-se a outros empreendimentos na modalidade de associação e/ou consórcio de empresas.  A Companhia atua por meio de suas controladas no segmento de transporte de passageiros por vias terrestres em linhas regulares ou sob a forma de fretamento contínuo e eventual, transporte de encomendas em comparti-mentos destinados ao transporte de bagagens, transporte rodoviário de cargas e transporte de passageiros so-bre trilhos.  As investidas Expresso Maringá do Vale S.A., Turb Transporte Urbano S.A. e Empresa Cruz de Transportes Ltda. mantêm operações em consórcios distintos, dos quais estabelecem o controle em conjunto das operações com os demais participantes do consórcio e registram os ativos por elas controlados, os passivos e as despesas por ela incorridas e a sua parcela relacionada à receita de prestação de serviço, conforme relacionado abaixo:  
• Consórcio 123 - a investida Expresso Maringá do Vale S.A. detém 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) de participação. O objetivo do consórcio é a implantação do sistema de bilhetagem eletrônica, bem como a venda, administração e divisão dos valores decorrentes da venda de bilhetes utiliza-dos no sistema de transporte público coletivo municipal de São José dos Campos.  
• Consórcio Pró Urbano - a investida Turb Transporte Urbano S.A. mantém uma participação de 30,00% (trinta por cento) do capital do Consórcio Ribeirão Preto de Transporte, este tem por objeto a exploração e prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros no município de Ribeirão Preto.  
• Consórcio CAT - a investida Empresa Cruz de Transportes Ltda. mantém uma participação de 50,00% (cin-quenta por cento) do capital do Consórcio Araraquara de Transportes, este tem por objeto a prestação e ex-ploração de serviços do Sistema Municipal de Transporte Público Coletivo do Município de Araraquara. A concessão vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos.  As demonstrações financeiras das empresas controladas pela Companhia são submetidas à avaliação de órgãos reguladores.  Contratos de Concessão   A Companhia por meio de suas Controladas, detém contratos de concessão de transporte de passageiros. Estes contratos transferem a exploração dos transportes municipais, intermunicipais e interestaduais dos poderes con-cedentes para o Grupo Comporte. Os prazos das concessões variam de 20 a 30 anos, contados da data da transferência de controle do sistema de transporte para as Companhias, podendo ser prorrogados na forma da lei e conforme condições previstas nos contratos de concessão. Extinta a concessão, retorna ao Poder Conce-dente todos os direitos e privilégios vinculados a exploração.  Os Direitos de concessão de algumas linhas de transporte intermunicipais encontram-se expirados, uma vez que as suas renovações estão vinculadas às aberturas de novas licitações públicas.  O eventual efeito desse assunto não está mensurado em nossas demonstrações financeiras ora apresentadas.   
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1.1 Operações societárias em 2017  Durante o exercício, a Companhia realizou reestruturações societárias, dentre elas: aquisição de investimento e aumento em participação societária conforme demonstrado abaixo:  1.1.1 A Controladora adquiriu em 16/02/2017 99,99% da empresa Rental Express Transportes e Serviços Ltda.  Ativo circulante                                30  Realizável a longo prazo 26 Imobilizado 1.165 Total do Ativo                            1.221  Passivo circulante                            153  Passivo não circulante 400    Patrimônio líquido 668    Total do Passivo e Patrimônio Líquido                            1.221   1.1.2 A Controladora aumentou sua participação nas empresas investidas Expresso União Ltda. e União Transporte de Encomendas e Comércio de Veículos Ltda. através da aquisição das ações das empresas Renpet Participações S/A. e Belatrix Participações S/A. em 30/04/2017 conforme demonstrado na nota explicativa 2.2.  Não houve eventos subsequentes avaliados até a emissão das demonstrações financeiras individuais e consoli-dados da Companhia, que foram autorizadas pelo Conselho de Administração em 19 de março de 2018.  Informações gerais  Durante o ano de 2016, a Companhia recebeu indagações das autoridades fiscais brasileiras no âmbito de uma averiguação combinada a ações que estavam em andamento pelo Ministério publico federal (ações essas que foram encerradas para o grupo em abril de 2017), para prestar esclarecimentos específicos e concretos sobre determinados pagamentos realizados por suas controladas. Após o recebimento desta solicitação, a Companhia iniciou uma investigação interna através de seu Comitê de Ética, para plena apuração e total elucidação dos fatos. Não foram identificados indícios de que qualquer um dos empregados, prepostos e atuais administradores da Companhia tivessem particionado de negociações e contratações não condizentes a sua atividade operacio-nal, ou tivessem conhecimento sobre eventuais propósitos ilícitos, ou ainda, tivessem conhecimento de que a Companhia tenha sido beneficiada de alguma forma ilícita por tais contratações.  Com o objetivo de melhorar a governança, a Companhia implantou em suas rotinas contábeis e financeiras o sistema “SAP”, que  consistem num melhor mapeamento de todas as transações realizadas pela companhia, bem como a vinculação de autorizações e aprovações relacionadas a todas as despesas inerentes as operações da Companhia.   2. Apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas e principais práticas contá-beis adotadas.  As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras individuais e conso-lidadas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.   



Comporte Participações S.A.  NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (valores expressos em milhares de reais)  
22  

2.1. Base de preparação  As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro da International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. No caso da Companhia e suas Controladas, essas práticas contábeis sobre as demonstrações financeiras diferem do International Financial Reporting Standards - IFRS, somente no que se refere à avaliação dos investimentos em coligadas pelo método de equivalência patrimonial, uma vez que para fins de IFRS seria custo ou valor justo.  As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional do Grupo Comporte. Todas as informações apresentadas em Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo possível, exceto quando indicado de outra forma.  A Companhia não possui outros itens de resultado abrangente além do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, em virtude disso, não é apresentada uma demonstração do resultado abrangente (DRA).  A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legisla-ção societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Sobretudo, a fim de complementar as demonstrações finan-ceiras, a demonstração do valor adicionado está apresentada, sem prejuízo do conjunto das demonstrações e financeiras individuais e consolidadas.  2.2. Base de consolidação  As demonstrações financeiras consolidadas abrangem a Comporte Participações S.A. e suas controladas diretas e indiretas, conforme relacionadas abaixo: 31/12/2017 31/12/2016 Participações em controladas por segmento: Direta Indireta   Direta Indireta Mobilidade  Araucária Transportes e Serviços Ltda. 99,90% 0,00% 99,90% 0,00% Breda Transportes e Serviços S.A. 58,90% 41,09% 58,90% 41,09% BR Mobilidade Baixada Santista S.A. – SPE 70,00% 30,00% 70,00% 30,00% Blumob Conce de Transp Urb de Blumenau SPE Ltda 00,00% 99,99%  00,00% 00,00% Cruz Encomendas Rodoviárias Ltda. 80,00% 0,00% 80,00% 0,00% Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A. 99,99% 0,00% 99,99% 0,00% Empresa Cruz de Transportes Ltda. 80,00% 0,00% 80,00% 0,00% Empresa Princesa do Norte S.A. 94,72% 5,27% 94,72% 5,27% Expresso Maringá do Vale S.A. 99,00% 0,00% 99,00% 0,00% Expresso União Ltda. 99,99% 0,00% 71,44% 0,00% Piracicabana Transp. de Cargas e Encom. Ltda. 99,99% 0,00% 99,99% 0,00% Rental Express Transp e Serviços Ltda 99,99% 0,00%  0,00% 0,00% Turb Transporte Urbano S.A. 99,24% 0,00% 99,24% 0,00% Turp Transporte Urbano Ribeirão Pretano S/A 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% União Transp. de Encom. e Com. de Veículos Ltda. 10,49% 89,50% 7,49% 89,50% Viação Luwasa Ltda. 99,99% 0,00% 99,99% 0,00% Viação Piracicabana S.A. 99,99% 0,00% 99,99% 0,00% Viação São Paulo São Pedro Ltda. 99,99% 0,00% 99,99% 0,00% Logística Breda Logística Ltda. 99,99% 0,00% 99,99% 0,00% Revenda de veículos Morasol Comércio de Veículos Ltda. 4,00% 76,00% 4,00% 76,00% Consultoria em gestão empresarial Polaris Participações Ltda. 0,00% 90,00% 0,00% 90,00%   
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As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição ou constituição, sendo a primeira a data na qual a Controladora obtém controle, e continuam a ser consolidadas até a data em que esse controle deixe de existir. Os exercícios sociais e as políticas contábeis das controladas são coincidentes com o da Contro-ladora.  Nas demonstrações financeiras consolidadas são eliminadas as contas correntes, as receitas e despesas entre as empresas consolidadas e os resultados não realizados, bem como os investimentos, sendo destacada a parti-cipação dos não controladores.  2.3 Estimativas e premissas contábeis  As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação que utilizam estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação dessas de-monstrações financeiras individuais e consolidadas foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações fi-nanceiras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método de ajuste a valor presente, as estimativas do valor recuperável dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as demandas judiciais e admi-nistrativas.  A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registra-dos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. O Grupo Comporte revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente.  a) Reconhecimento de receita  A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para o Gru-po Comporte e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre serviços. O Grupo Comporte avalia as transações de receita de acordo com os critérios específicos de sua operação para determi-nar se está atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reco-nhecimento de receita.  A receita bruta de serviços compreende o valor justo da contraprestação recebida pela prestação de serviços no curso normal das atividades.   Receita de Prestação de Serviços - A receita proveniente do transporte de passageiros rodoviários é reconhe-cida no momento em que os serviços são executados. São apresentadas pelo valor bruto e subsequentemente, deduzidas dos tributos incidentes sobre os serviços, abatimentos, descontos comerciais e taxas. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização.  As receitas correspondentes ao transporte urbano de passageiros são reconhecidas levando em consideração as obrigações com o poder concedente, podendo ser mensuradas nas demonstrações financeiras mediante contraprestação de passageiros transportados ou venda de passagens.  
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Receita de alienação de bens utilizados na prestação de serviços - A receita correspondente a venda de imobilizado e ativos disponíveis para vendas é reconhecida no instante em que os riscos e benefícios econômi-cos mais significativos inerentes à propriedade dos bens são transferidos ao comprador.  Receita de juros - Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, classificados como disponíveis para venda, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estima-dos de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quan-do aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída no grupo de resultado financeiro, na demonstração do resultado.  b) Caixa e equivalentes de caixa  O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros propósitos. Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimen-tos financeiros de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor de mercado.  Entretanto, saldos bancários a descoberto, decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como contas correntes garantidas que são liquidados em curto lapso temporal compõem parte integral da gestão de caixa da entidade. Nessas circunstâncias, saldos bancários a descoberto são incluídos como componente de caixa e equivalentes de caixa, apenas e tão somente na Demonstração do Fluxo de Caixa, em cumprimento as especificações do Pronunciamento 03 - Demonstração do Fluxo de Caixa do Comitê de Pronunciamentos Con-tábeis.  c) Contas a receber e provisão para créditos de liquidação duvidosa  As contas a receber estão registradas pelos valores efetivamente faturados, líquidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa - PCLD.  A PCLD é constituída mediante análise dos dados do contas a receber, fundamentado no histórico de relaciona-mento com os clientes, cenário econômico e garantias existentes (tais como os veículos vendidos a prazo) e a Companhia e suas controladas não esperam incorrer em perdas adicionais significativas.  d) Estoques  Almoxarifado: Refere-se a peças de reposição, materiais de carrocerias e combustíveis utilizados para presta-ção de serviços e na manutenção preventiva dos veículos de linhas. São apresentados pelo método de custo unitário.  e) Investimentos em controladas e controladas em conjunto  Os investimentos são avaliados com base no método da equivalência patrimonial para fins das demonstrações financeiras da Controladora. O investimento é contabilizado inicialmente no balanço patrimonial ao custo, adicio-nado das mudanças das participações societárias após a aquisição.   
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Os resultados de participação societária são apresentados na demonstração do resultado da Controladora e do Consolidado como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido atribuível aos acionistas da Controla-dora.   Quando necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Controladora.  f) Ativos disponíveis para venda  O Grupo Comporte mensura seus ativos disponíveis para venda ou o grupo de ativos não circulantes classificado como mantido para venda pelo menor valor entre o seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda.  Um ativo é classificado como disponível para venda quando há comprometimento da gestão com o plano de vendas e a alienação é altamente provável em até um ano a partir da data de classificação, exceto em circuns-tâncias alheias ao seu controle.  O plano de vendas é composto da demonstração dos bens em concessionárias de terceiros e publicidade nos principais meios de comunicação.  g) Imobilizado  Bens registrados ao custo de aquisição ou formação, líquido de depreciação acumulada e perdas por redução do valor recuperável. A depreciação é calculada e reconhecida na demonstração do resultado de forma linear ao longo da vida útil que varia de 5 a 7 anos. As taxas que levam em consideração a vida útil econômica estimada dos bens, conforme descrito abaixo: Vida útil % ao ano  2017  2016 Veículos de passageiros 7% a 8%  7% a 8% Veículos de carga 8%  8% Benfeitorias em propriedades de terceiros 10%  10% Máquinas, aparelhos e equipamentos 10%  10% Edificações e melhoramentos 4%  4% Equipamentos de processamento de dados 20%  20% Veículos de apoio 20%  20% Móveis e utensílios 10%  10% Equipamentos de comunicação 10%  10% Instalações 10%  10%  Um item de imobilizado é baixado na alienação, transferência para ativos disponíveis para venda, integralização na aquisição de quotas ou ações em investidas ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da transferência de titularidade do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado na rubrica “Resultado na alienação de imobilizado”.  As controladas, controladas em conjunto e coligadas da Comporte mantêm em seu ativo imobilizado a frota de veículos de passageiros e cargas com vida útil de 5 a 7 anos.    
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Os percentuais de recuperação com a venda e do valor depreciável são estimados por meio do valor de aquisi-ção e tipo de veículo conforme avaliação interna da companhia descrita abaixo:  Valor residual  Valor depreciável Veículos de passageiros  Ônibus urbanos 50%  50% Ônibus rodoviários 45%  55% Vans e micro-ônibus 60%  40%  Veículos de carga 60%  40%  Revisão da estimativa da vida útil dos ativos imobilizados   Em 2017, a Companhia e suas controladas revisaram as estimativas de vida útil econômica para sua frota de veículos, não resultando em alterações nas taxas de depreciação utilizadas para os principais veículos de pas-sageiros definidas em 2016.  Para fins desta análise, os avaliadores internos emitiram um laudo de avaliação, considerando o planejamento operacional do Grupo Comporte para os próximos exercícios, os antecedentes internos e o plano de manutenção e utilização dos itens do ativo. Também foram considerados elementos externos, tais como aumento nas taxas de juros e condições de pagamento de novos financiamentos decorrente da retração da economia do país.   Não houve alteração no valor residual dos outros veículos de passageiros e cargas e aos demais itens do ativo imobilizado não foi atribuído valor residual, uma vez que, devido às suas características e forma de utilização, esses ativos, quando realizados por venda, possuem valores irrelevantes.  Revisão do valor recuperável dos ativos   O valor residual do ativo imobilizado é analisado anualmente para verificar possível perda no seu valor recuperá-vel.  Durante os exercícios de 2017 e de 2016, o Grupo Comporte não constatou a existência de indicadores de que determinados ativos imobilizados poderiam estar acima do valor recuperável e, consequentemente, nenhuma provisão para perda de valor recuperável (“impairment”) dos ativos imobilizados é necessária.  h) Intangível   Ativos intangíveis são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. O custo de ativos intan-gíveis adquiridos em uma combinação de negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição.   Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo custos de desen-volvimento não são capitalizados, e o gasto é refletido na demonstração do resultado no exercício em que for incorrido.   
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Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no mo-mento da baixa do ativo.  i. Direitos de concessão  As Controladas da Companhia operam serviços de transporte coletivo de passageiros por meio de contratos de concessão, firmados com os poderes concedentes.  A infraestrutura utilizada pelas Controladas relacionada aos contratos de concessão de serviços é considerada controlada pelo poder concedente quando:  
• O poder concedente controla ou regulamenta quais serviços o operador deve fornecer com a infraestrutura, a quem deve fornecê-los e a que preço; e 
• O poder concedente controla a infraestrutura, ou seja, mantém o direito de retomar a infraestrutura no final da concessão.  Os direitos das Controladas da Companhia sobre a infraestrutura operada em conformidade com os contratos de concessão são contabilizados como intangível, uma vez que a Companhia tem o direito de cobrar pelo uso dos ativos de infraestrutura e os usuários (passageiros) têm a responsabilidade principal de pagar pelos serviços.  Ativos intangíveis de infraestrutura são amortizados pelo método linear de acordo com o prazo do contrato de concessão na rubrica de custos com amortização na demonstração do resultado.  ii. Softwares  Os softwares são classificados como intangíveis com vida útil definida, ou seja, são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo.  O período e o método de amortização são revisados ao final de cada exercício social e as mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de esti-mativas contábeis.   A amortização é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa, consistente com a utiliza-ção do ativo intangível à taxa de 20% ao ano. Não foi atribuído valor residual para esta categoria uma vez que, devido às suas características e forma de utilização, esses ativos, quando realizados por venda, possuem valo-res irrelevantes.  i) Arrendamentos mercantis  A caracterização de um contrato de arrendamento está baseada em aspectos substantivos relativos ao uso de um ativo ou ativos específicos, ou ainda, ao direito de uso de um determinado ativo na data do início da sua execução.     
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Arrendamentos mercantis financeiros  A Companhia e suas controladas contrata arrendamentos financeiros, em relevância, na aquisição de veículos operacionais, veículos de apoio e hardwares.  Arrendamentos mercantis financeiros transferem à Companhia e suas controladas basicamente todos os riscos e benefícios relativos à propriedade do item arrendado e são capitalizados no início do arrendamento pelo valor justo do bem arrendado ou, se inferior, pelo valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento.  Sobre o custo são acrescidos, quando aplicável, os custos iniciais diretos incorridos na transação. Os pagamen-tos de arrendamento mercantil financeiro são alocados a encargos financeiros e redução de passivo de arren-damento financeiro de forma a obter taxa de juros efetiva sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos na demonstração do resultado. Os bens arrendados são depreciados ao longo da vida útil estimada pela Companhia e suas controladas.  Arrendamentos mercantis operacionais  O Grupo Comporte possui contratos de arrendamento operacional de partes relacionadas decorrentes de alu-guéis de imóveis utilizados na operação e intergrupo referente ao aluguel de imóveis e de compartimentos desti-nados ao transporte de bagagens das empresas de transporte rodoviário às empresas de transporte de enco-mendas.     Os pagamentos ou recebimentos de arrendamento operacional são reconhecidos como despesa ou receita de aluguel na demonstração do resultado, de forma linear ao longo do prazo do contrato de arrendamento e não possuem prazo de carência. As operações intergrupo são eliminadas no processo de consolidação das demons-trações financeiras conforme descrito no item 2.2.  j) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (teste de “impairment”)  A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mu-danças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperá-vel é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.  O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.  Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor pre-sente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possí-vel, com base em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. O seguinte critério também é aplicado para avaliar perda por redução ao valor recuperável de ativos específicos:  Ágio pago por expectativa de rentabilidade futura  Teste de perda por redução ao valor recuperável de ágio é feito anualmente (em 31 de dezembro) ou quando as circunstâncias indicarem perda por desvalorização do valor contábil.  
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k) Tributação  Impostos sobre vendas - Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas exceto:  
• Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não forem recuperáveis, hipóte-se em que os mesmos são reconhecidos como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme o caso; 
• Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas, e 
• O valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.  Empresas tributadas com base no Lucro Real  Imposto de renda (IR) e contribuição social sobre o lucro (CSLL) correntes e diferidos - O Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alí-quotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil por ano para o imposto de renda e de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido e consideram, quando aplicável, a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro, limi-tada a 30% do lucro real.  A despesa do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro (CSLL) compreende os impostos cor-rentes e diferidos. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro corrente e diferido são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido na conta de Ajustes de avaliação patrimonial.  Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente - ativos e passivos tributários correntes são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais, e são demonstrados no ativo ou passivo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização e/ou liquidação. As alíquo-tas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão em vigor na data do balanço.  Os impostos correntes são os impostos a pagar ou a receber esperados sobre o lucro ou prejuízo tributável de IR e base negativa de CSLL, respectivamente do exercício, a taxas de impostos decretadas na data da apresenta-ção das demonstrações financeiras.  Imposto de renda e contribuição social diferidos (ativos e passivos) - Impostos diferidos são gerados por diferenças temporárias na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis.   Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis na medida em que é provável a existência de lucro tributável futuro contra o qual possa ser utilizado, a não ser que o ativo fiscal dife-rido surja do reconhecimento inicial do ativo ou passivo na transação que:   
• Não é uma combinação de negócios; e 
• No momento da transação não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal);  Os créditos de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social são registrados com base na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros da Controladora e de suas controladas, observadas as limitações legais.   
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Impostos diferidos passivos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, exceto:  
• Quando o imposto diferido passivo surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e na data da transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro/prejuízo fiscal; 
• Impostos diferidos (IR e CSLL) estão reconhecidos no passivo circulante para as diferenças temporárias de curto prazo e não circulante para as diferenças em que há segregação de curto e longo prazo. São mensura-dos à taxa de imposto que é esperada de ser aplicável no ano em que o passivo será liquidado, com base nas taxas de imposto (e lei tributária) vigentes na data do balanço.  
• Impostos diferidos (IR e CSLL) relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido em conta de ajuste de avaliação patrimonial também são registrados no patrimônio líquido e não na demonstração do resultado.  Tributação sobre as receitas: As receitas de prestação de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:    Alíquotas ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 12% a 18% FECP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza – RJ 2% COFINS - Contribuição para seguridade social (cumulativo e não cumulativo) 3% e 7,6% PIS - Programa de integração social (cumulativo e não cumulativo) 0,65% e 1,65% ISSQN - Impostos sobre serviços de qualquer natureza 3% a 5% INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - transporte de passageiros 2% INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - operações de logística 1,5%  A partir da Lei Nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003 as contribuições de PIS e da COFINS passaram a ser apuradas pela sistemática não cumulativa, porém as receitas de transporte rodoviário de passageiros em qual-quer modalidade está sujeito à tributação cumulativa. Exceção às receitas decorrentes da prestação de serviços regulares de transporte coletivo rodoviário no âmbito municipal e intermunicipal metropolitano de passageiros que passaram a ser tributadas com alíquota 0% a partir de maio de 2013, em relação às contribuições de PIS e da COFINS, conforme MP 617 de 31 de maio de 2013, convertida na Lei Nº 12.860, de 11 de setembro de 2013.  Empresas tributadas com base no Lucro Presumido  A base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro é calculada aplicando-se uma alí-quota de presunção à razão de 32% incidentes sobre as receitas de serviços, 8% e 12% respectivamente sobre receitas de vendas, cargas e encomendas, com exceção as demais receitas cuja base de cálculo é de 100%. Sobre estas bases de cálculo aplicam-se as alíquotas regulares de 15%, acrescida de adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social.  Adicionalmente, receitas de prestações de serviços, revenda de veículos e demais receitas, com exceção as receitas financeiras estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pagas pelas seguintes alíquotas bási-cas:   Alíquotas ICMS - Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 12% a 18% COFINS - Contribuição para seguridade social 3,00% PIS - Programa de integração social 0,65% ISSQN - Impostos sobre serviços de qualquer natureza 3% a 5%  Esses encargos são contabilizados como deduções das receitas de prestações de serviços.  l) Ativos e passivos contingenciais 
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Geral  Ativos e passivos contingenciais são reconhecidos quando o Grupo Comporte tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.  Ativos contingenciais  São reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota explicativa. Nos exercícios de 2017 e de 2016, a Companhia e suas Controladas não constaram ativos contingentes prováveis.  Passivos contingenciais  As práticas contábeis para registro e divulgação dos passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes:  
• São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa, e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados; e  
• As obrigações legais são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito dos processos em que a Companhia ou suas Controladas questiona a constitucionalidade dos tribu-tos.  O Grupo Comporte é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabili-dade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As estimativas são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstân-cias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identifi-cadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.  m) Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)  Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômico-futuros serão gerados em favor da Companhia e suas Controladas e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resul-tado de um evento passado sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provi-sões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.  Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.  n) Ajuste a valor presente de ativos e passivos  
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Ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo é calculado, e so-mente registrado, se considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em considera-ção os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos.  o) Empréstimos e Financiamentos  Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.  p) Instrumentos financeiros  Reconhecimento inicial e mensuração - Os instrumentos financeiros são inicialmente registrados, no momento de compra, ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão exceto no caso de ativos e passivos financeiros classificados na categoria ao valor justo por meio do resultado, quando tais custos são diretamente lançados no resultado do exercício.  Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, títulos e valo-res mobiliários, contas a receber de clientes e outras contas a receber.  Esses ativos foram classificados nas categorias de ativos financeiros a valor justo por meio de resultado, ativos financeiros disponíveis para venda e empréstimos e recebíveis.  Os principais passivos financeiros são: contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar e empréstimos e financiamentos.  Mensuração subsequente - A mensuração subsequente dos instrumentos financeiros ocorre a cada data do balanço de acordo com a classificação dos instrumentos financeiros nas seguintes categorias de ativos e passi-vos financeiros: ativo financeiro ou passivo financeiro mensurado pelo valor justo por meio do resultado, ativos financeiros disponíveis para venda, recebíveis e empréstimos.  
• Ativos e Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado - incluem instrumentos financeiros mantidos para negociação e ativos e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. São classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objeti-vo de venda no curto prazo.  
• Ativos financeiros disponíveis para venda: são aqueles ativos financeiros não derivativos que não são classificados como (a) empréstimos e recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento ou (c) ativos financeiros pelo valor justo por meio do resultado. Estes ativos financeiros incluem instrumentos patrimoniais e de títulos de dívida. Títulos de dívida nessa categoria são aqueles que se pretende manter por um período indefinido e que podem ser vendidos para atender às necessidades de liquidez ou em resposta às mudanças nas condições de mercado.   
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Após mensuração inicial, ativos financeiros disponíveis para venda são mensurados a valor justo, com ganhos e perdas não realizados reconhecidos diretamente como outros resultados abrangentes até que ocorra a baixa do investimento, com exceção das perdas por redução ao valor recuperável, dos juros calculados utilizando o méto-do de juros efetivos e dos ganhos ou perdas com variação cambial sobre ativos monetários que são reconheci-dos diretamente no resultado do período.  Quando o investimento é baixado ou quando for determinada perda por redução ao valor recuperável, os ganhos ou as perdas cumulativos anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes deverão ser reconheci-dos no resultado.  Dividendos sobre instrumentos patrimoniais disponíveis para a venda são reconhecidos no resultado quando o direito de recebimento da Companhia for estabelecido.   
• Empréstimos e recebíveis: São ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconheci-das como despesa financeira no resultado.  
• Empréstimos e financiamentos: Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efeti-vos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.  
• Um ativo financeiro é baixado quando:   (i) os direitos de receber fluxo de caixa do ativo expirarem; e   (ii) a Companhia transferir os seus direitos de receber o fluxo de caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”;   a) e Companhia transferir substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo   b) ou a Companhia não transferir nem reter substancialmente todos riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferir o controle sobre o ativo.  
• Um passivo financeiro é baixado quando:  (i) a obrigação for revogada, cancelada ou expirar;  (ii) quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo montante com termos substancialmente diferentes;  (iii) ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou altera-ção é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferen-ça nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. 
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q) Informações por segmento  As informações por segmentos são segregadas para todas as atividades de negócios em que a Companhia pode obter receitas e incorrer em despesas cujos resultados operacionais são regularmente revistos pelo gestor das operações na tomada de decisões sobre recursos a serem alocados ao segmento e dos quais o desempenho e as informações financeiras possam ser avaliadas individualmente.  De acordo com as premissas definidas para divulgação no Pronunciamento Técnico CPC 22, a Companhia pos-sui dois segmentos reportáveis:   
• Mobilidade: Transporte coletivo de passageiros e encomendas, por vias terrestres, em linhas regulares rodoviárias e urbanas, fretamento contínuo e eventual; e 
• Logística: Transporte de cargas pesadas.  Os segmentos de Revenda de Veículos e Consultoria em gestão empresarial, serão apresentados na rubrica de “Outros Segmentos” devido a sua imaterialidade.  r) Demonstração dos fluxos de caixa  A demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto foi preparada e está apresentada de acordo com o Pronunciamento Contábil CPC 03 - Demonstração dos fluxos de caixa, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e reflete as modificações no caixa que ocorreram nos exercícios apresentados.  s) Resultado por ação  Básico e diluído  O lucro ou prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro ou prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício. A Companhia não possui potenciais ações ordinárias em circulação, como por exemplo, dívida conversível em ações ordinárias. Assim, o lucro básico e o diluído por ação são iguais conforme consta na Demonstração do Resultado do Exercício.    2.3 Normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor  Diversas novas normas e emendas às normas e interpretações IFRS foram emitidas pelo IASB e ainda não en-traram em vigor para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. A Companhia e suas controladas não adotaram as normas novas ou revisadas a seguir:  a)      IFRS 9 / CPC 48  - Instrumentos financeiros  O IFRS 9 / CPC 48 será aplicável para os exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. Esta norma estabelece novos requerimentos para classificação e mensuração de ativos e passivos financeiros. Os ativos financeiros serão classificados em três categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio do resultado; e (ii) mensurados pelo custo amortizado, baseado no modelo de negócio pelo qual eles são mantidos e nas ca-racterísticas de seus fluxos de caixa contratuais e; (iii) mensurado ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.  Com relação aos passivos financeiros, a principal alteração relacionada aos requerimentos já estabelecidos pelo IAS 39 / CPC 38 requer que a mudança no valor justo do passivo financeiro designado ao valor justo contra o 
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resultado, que seja atribuível a mudanças no risco de crédito daquele passivo, seja apresentada em outros resul-tados abrangentes e não na demonstração do resultado, a menos que tal reconhecimento resulte em uma in-compatibilidade na demonstração do resultado. Em relação ao impairment de ativos financeiros, o IFRS 9 requer o modelo de expectativa de perda no crédito, ao contrário do modelo de perda efetiva do crédito mencionada no IAS 39 / CPC 38. O modelo de expectativa de perda no crédito requer que a Companhia e suas controladas registrem contabilmente a expectativa de perdas em créditos e mudanças nessas expectativas a cada data de reporte para refleti-las desde o reconhecimento inicial. Ou seja, não é mais necessário que o evento ocorra para que seja reconhecida a perda no crédito.  No que tange às modificações relacionadas à contabilização de hedge, o IFRS 9 mantem os três tipos de meca-nismo de contabilização de hedge previstos no IAS 39, mas traz maior flexibilidade no que tange os tipos de transações elegíveis à contabilização de hedge, mais especificamente a ampliação dos tipos de instrumentos que se qualificam como instrumentos de hedge e os tipos de componentes de risco de itens não financeiros elegíveis à contabilização de hedge. Adicionalmente, o teste de efetividade foi renovado e substituído pelo prin-cípio de “relacionamento econômico”. Ainda, a avaliação retroativa da efetividade do hedge não é mais necessá-ria e ocorreu a introdução de exigências adicionais de divulgação relacionadas às atividades de gestão de riscos de uma entidade.  A Administração da Companhia e suas controladas realizou uma avaliação dos potenciais impactos na adoção da norma IFRS 9 – Instrumentos Financeiros, e concluiu não terem impactos relevantes nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.  b)     IFRS 15 / CPC 47 e Esclarecimentos ao IFRS 15 - Receita de contratos com clientes  O IFRS 15 / CPC 47 estabelece um modelo simples para contabilização de receitas provenientes de contratos com clientes e substituirá o guia atual de reconhecimento da receita presente no IAS 18 / CPC 30 (R1) - Recei-tas, IAS 11 / CPC 17 (R1) - Contratos de Construção e as interpretações relacionadas.  Esta norma estabelece que uma entidade deva reconhecer a receita para representar a transferência (ou pro-messa) de bens ou serviços a clientes de forma a refletir a consideração de qual montante espera trocar por aqueles bens ou serviços. A norma introduz um modelo para o reconhecimento da receita que considera cinco passos: (i) identificação do contrato com o cliente; (ii) identificação da obrigação de desempenho definida no contrato; (iii) determinação do preço da transação; (iv) alocação do preço da transação às obrigações de desem-penho do contrato e (v) reconhecimento da receita se e quando a companhia cumprir as obrigações de desem-penho.  Pelos novos requerimentos do IFRS 15, a entidade reconhece a receita somente quando (ou se) a obrigação de desempenho for cumprida, ou seja, quando o “controle” dos bens ou serviços de uma determinada operação são efetivamente transferidos ao cliente. Adicionalmente, esta norma estabelecerá um maior detalhamento nas divul-gações relacionadas aos contratos com clientes.  O IFRS 15 será aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2018. A Administração da Companhia e suas controladas realizou uma avaliação dos potenciais impactos na adoção da norma IFRS 15 – Receitas com clientes, e concluiu não terem impactos relevantes nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.  c)      IFRS 16 / CPC 06 (R2) - Arrendamentos  Emitida em 13 de janeiro de 2016, estabelece, na visão do arrendatário, nova forma de registro contábil para os arrendamentos atualmente classificados como arrendamentos operacionais, cujo registro contábil passa a ser realizado de forma similar aos arrendamentos classificados como financeiros. No que diz respeito aos arrendado-res, praticamente mantém os requerimentos do IAS 17 / CPC 06 (R1), incluindo apenas alguns aspectos adicio-nais de divulgação.  O IFRS 16 / CPC 06 (R2) será aplicável para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019. 
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A Administração da Companhia e suas controladas está avaliando os potenciais impactos da adoção deste novo pronunciamento.  3. Caixa e equivalentes de caixa  Composição do saldo ativo    Controladora   Consolidado   31/12/2017   31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 Caixa e bancos                281    32   18.844   16.349 Aplicações financeiras (a)                260    90            27.906    21.101                 541                   122             46.750    37.450                (a) Em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016, as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um in-significante risco de mudança de valor, são representadas por títulos privados - Certificados de Depósitos Bancá-rios (CDB) e remuneradas por taxas pós-fixadas que variam entre 70% e 95% do Certificado de Depósito Inter-bancário (CDI). As remunerações Compromissadas possuem taxas que variam entre 99% e 100% e o Invest. Plus remunera a uma taxa de 20% do CDI.  Caixa e equivalentes de caixa para fins de apresentação da Demonstração dos fluxos de caixa    Controladora  Consolidado   31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 Caixa e bancos 541   122   46.750   37.450 Contas garantidas  -  -  -  (13.595)  Caixa líquido no final do exercício                 541                   122             46.750    23.855                4. Contas a receber   Consolidado   31/12/2017   31/12/2016 Administradoras de cartões de crédito            5.574             10.059  Clientes de fretes e encomendas            6.777               3.686  Fretamentos           55.979    42.804 (-) PCLD - Fretamento (a) (3.948)     (21.173)  Órgãos públicos            3.440               3.916  Outras contas a receber 9                   31  Revenda de veículos                  -                5.468  Transporte de cargas            1.677    12.085 Turismo            3.672               1.372  Vale transporte          12.687             35.057  Venda de passagens            2.786               1.054           88.653             94.359       Circulante        88.649             94.312  Não circulante 4   47          88.653             94.359  (a) Os saldos referentes a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa são substancialmente compostos pela empresa Breda Transportes e Serviços S/A, que detém provisão total de R$ 3.503 principalmente para aos servi-ços de fretamento. Os principais clientes que compõem este saldo são: (i) União dos Executivos do Litoral Pau-lista – UELPA (36% do saldo), (ii) Cil Construtora ICEC Ltda. (18% do saldo) e (iii) SMI Serviços e Montagens inteligentes (6% do saldo), os demais clientes possuem representatividade abaixo de 5%, sendo imateriais para maiores análises. A variação da rubrica no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 é proveniente da baixa para perda do saldo do contrato do consórcio que a Companhia mantinha em 2016, conforme demonstrado na movimentação abaixo.   



Comporte Participações S.A.  NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (valores expressos em milhares de reais)  
37  

Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa   Consolidado  Saldo em 31 de dezembro de 2015 (11.337) (+) Adições  (9.836)    Saldo em 31 de dezembro de 2016 (21.173)    (-) Baixas 17.225    Saldo em 31 de dezembro de 2017 (3.948)    5. Estoques  O saldo desta conta está composto por itens mantidos nas garagens para o abastecimento e manutenção pre-ventiva e corretiva da frota.   Consolidado   31/12/2017  31/12/2016 Combustíveis            1.896               3.182  Lubrificantes            1.021               1.476  Materiais de carroceria               643               1.505  Peças e acessórios (a)            7.314               2.467  Pneus e câmaras            2.022                  458  Veículos usados               450                    54  Outros               596                    -              13.942               9.142   (a) O aumento de peças e acessórios mantidos em estoque é decorrente de fatores como aumento da frota, maiores manutenções aos veículos mantidos para venda e o inventário realizado nos centros de atividade da Companhia. 6. Tributos a recuperar   Controladora  Consolidado   31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 Antecipação de parcelamentos -  -  2.370  1.184 PIS sobre serviço prestado -  -  88  - COFINS sobre serviço prestado -  2  406  2 CSLL antecipação - estimativa -  -  820  16 CSLL saldo negativo 1  -  206  2 CSLL sobre serviço prestado -  -  101  181 ICMS crédito de apurações (a) -  -  6.315  - ICMS crédito de ativo imobilizado -  -  1.384  - Impostos e contribuições a compensar/recuperar -  -  621  287 INSS sobre serviço prestado -  -  1.046  1.825 IRPJ antecipação - estimativa -  -  1.991  33 IRPJ saldo negativo  4.694  2.183  5.392  2.297 IRRF sobre aplicações  24  162  162  386 IRRF sobre ganho com operações de Swap  -  91  -  91 IRRF sobre juros de empréstimos  -  -  1  - IRRF sobre remuneração de capital próprio  59  2.429  59  2.429 IRRF sobre serviço prestado -  -  212  458 ISS sobre serviço prestado -  -  5  5 Outros impostos e contribuições                 -                     -     1   2  4.778    4.867    21.180    9.198   (a) o saldo refere-se a créditos não tomados, decorrente das grandes compras de insumos no exercício. A Com-panhia realiza o levantamento devidamente conciliado para após tomar de fato créditos.    
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7. Partes relacionadas   No quadro a seguir, estão demonstrados os relacionamentos que a contr
oladora e suas controladas mantém saldo nas rubricas de partes relacio

nadas do balanço, o relaci-
onamento será diferente, apenas quando, existir referência que o classifiq

ue de outra forma. 
Razão social 

Razão social abreviada Controladora C
ontroladas 

Agro Diesel Ltda. 
Agro Diesel - L

igada 
Aller Participações S/A 

Aller Sócio L
igada 

ANC Administradora de Bens S/A 
ANC Ligada L

igada 
Asas Consultoria e Participações Ltda. 

Asas - L
igada 

Belatrix Participações S/A 
Belatrix - S

ócio 
Blumob Concessionária de Transporte Urbano de Blumenau SPE Ltda.  

 Blumob  Controlada  
- 

BR Mobilidade Baixada Santista S/A – SPE 
BR Mobilidade Controlada -

 
BR Vias Holding VRD 

BR Vias Ligada L
igada 

Breda Logística Ltda. 
Breda Logística Controlada -

 
Breda Transportes e Serviços S/A 

Breda Serviços Controlada -
 

Cidade Verde Transportes Rodoviários Ltda. 
Cidade Verde Controlada em conjunto L

igada 
CMP Empreendimentos Imobiliários Ltda. 

CMP Controlada em conjunto L
igada 

Consórcio Araraquara de Transportes 
Consórcio Araraquara - C

onsorciada (a) 
Consórcio Ribeirão Preto de Transporte 

Consórcio Pró Urbano - C
onsorciada (b) 

Constantino de Oliveira Junior 
Junior Sócio S

ócio 
Diferencial Empreendimento Imobiliário Ltda. 

Diferencial - L
igada 

Durban LLC 
Durban Ligada L

igada 
Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S/A 

Manoel Rodrigues Controlada -
 

Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A 
Penha Controlada em conjunto L

igada 
Empresa de Ônibus Pássaro Marron S/A 

Pássaro Marron Controlada em conjunto L
igada 

Empresa Princesa do Norte S/A 
Princesa Controlada -

 
Expresso Caxiense S/A 

Caxiense Controlada em conjunto L
igada 

Expresso Itamarati S/A 
Itamarati Controlada em conjunto L

igada 
Expresso Maringá Ltda. 

Maringá Controlada em conjunto L
igada (c) 

Expresso União Ltda. 
Expresso União Controlada -

 
Glarus Serviços, Tecnologia e Participações S/A 

Glarus Ligada L
igada 

Henrique Constantino 
Henrique Sócio S

ócio 
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Razão social 
Razão social abreviada Controladora C

ontroladas 
Icarai Transporte Urbano Ltda. 

Icarai - L
igada 

Ideale Participações S/A 
Ideale - L

igada 
ILN Consultoria e Participações Ltda. 

ILN - L
igada 

Ingá Turismo e Serviços Ltda. 
Ingá Controlada em conjunto L

igada 
Joaquim Constantino Neto 

Joaquim Sócio S
ócio 

Limmat Participações S/A 
Limmat Sócio L

igada 
Mapa Com., Locação e Manutenção de Veículos Ltda. 

Mapa Controlada em conjunto L
igada 

Noroestecom Telecomunicações Ltda. 
Noroestecom Ligada L

igada 
Oeste Sul Empreendimentos Imobiliários S/A -SPE 

Oeste Sul Ligada L
igada 

Patrimony Administradora de Bens S/A 
Patrimony Ligada L

igada 
Pax Consultoria Empresarial e Participações Ltda. 

Pax - L
igada 

Piracicabana Transp. de Cargas e Enc. Ltda. 
Piracicabana Transp. Controlada -

 
Quality Bus Comércio de Veículos Ltda. 

Quality Bus Ligada L
igada 

Renpet Participações S/A 
Renpet - S

ócio 
Rental Express Transportes e Serviços Ltda. 

Rental - L
igada 

Ricardo Constantino 
Ricardo Sócio S

ócio 
Serviços Gráficos S/A 

SGL - L
igada 

Sunset Investimentos imobiliários S/A 
Sunset Ligada L

igada 
Tectransp Transporte e Tecnologia Ltda. 

Tectransp Controlada em conjunto L
igada 

Tessino Participações S/A 
Tessino Ligada L

igada 
Thurgau Participações S/A 

Thurgau Sócio L
igada 

Til Transportes Coletivos S/A 
Til Controlada em conjunto L

igada 
Top Bus Comércio de Veículos Ltda. 

Top Bus Ligada L
igada 

Transporte Coletivo Cidade Canção Ltda. 
TCCC Controlada em conjunto L

igada 
Transporte Coletivo de Rolândia Ltda. 

TCR Controlada em conjunto L
igada 

Transporte Coletivo Grande Bauru Ltda. 
TCGB Controlada em conjunto L

igada 
Transporte Coletivo Grande Londrina Ltda. 

TCGL Controlada em conjunto L
igada 

Tua Transp. Urbano Arapongas Ltda. 
Tua Ligada L

igada 
Turb Transp. Urbano S/A 

Turb Controlada -
 

União Administradora de Bens Ltda. 
União Adm. - L

igada 
União Transp. de Enc. e Comércio de Veículos Ltda. 

União Transp. Controlada -
 

Vaud Participações S/A 
Vaud Sócio L

igada 
Viação Apucarana Ltda. 

Apucarana Controlada em conjunto L
igada 

Viação Luwasa Ltda. 
Luwasa Controlada -
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Razão social 
Razão social abreviada Controladora C

ontroladas 
Viação Piracicabana S/A 

Piracicabana Controlada -
 

Viação São Paulo São Pedro Ltda. 
SPSP Controlada -

 
VRG Linhas Aéreas S/A 

VRG - L
igada 

Waldshut Participações S/A 
Waldshut - L

igada 
 (a) Apenas vínculo com a controlada Empresa Cruz de Transporte Ltda. (b) Apenas vínculo com a controlada Turb Transporte Urbano S/A. (c) Sócia da Expresso Maringá do Vale S/A.   7.1. Resumo das operações  No quadro abaixo, estão demonstrados os saldos que a Controladora e su

as Controladas mantém em aberto na rubrica de partes relacionadas do b
alanço no exercício findo 

em 31 de dezembro de 2017:      A
tivo  Passivo 

Natureza da principal operação Controladora 
Consolidado Controladora Consolidado 

7.1.2. Aluguel - 
- 7 1.096 

7.1.3. Reembolso de software (a) 12.136 
-                   -  7.129 

7.1.4. Dividendos e juros sobre capital  próprio  2.850 
 -  729  2.121 

7.1.5. Consórcio  - 
 -  -  3.297 

7.1.6. Cessão entre partes relacionadas  - 
 65.594  -  18.251 

7.1.7. Mútuo Ativo  119.316 
 354.111  -  - 

7.1.8. Mútuo Passivo  - 
 -  183.992  218.710 

Outros créditos / obrigações 9 
12.201 29.930 33.950 134.311 431.906 214.658 284.55

4 
Circulante 21.879

 54.599 179.772 236.337 
Não circulante 112.432

 377.307 34.886 48.217 134.311 431.906 214.658 284.55
4 

 (a) vide nota explicativa nº 13 
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7.1.1. No quadro abaixo, estão demonstrados os saldos totais contabilizados no Ativo e Passivo da Companhia e suas Controladas e Controladas em Conjunto no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. As transações são suportadas por diversos contratos, que determinam prazos de validade e remunerações variáveis, quando apli-cável:  Ativo Passivo Empresas Controladora Consolidado Controladora Consolidado AAP               -                      -              310                     -   Agro Diesel               -                      -                 -                      -   Aller      12.023              3.571                -               1.071  Amide                 8                     -                 -                      -   ANC                 9              6.170                -                      -   Apucarana              69                     -          1.042                     -   Araraquara Consórcio               -                      -                 -                     44  Belatrix               -                   707                -                      -   Bens Empreend.               -                      -          28.216                     -   Blumob               -             11.267                -             3.586  BR Mobilidade        6.967  58.025 44.492        18.620  BR Vias 20.022                    -                 -                      -   Breda Logística        2.462              4.676         5.041              1.419  Breda Serviços        2.546            18.338         9.175            12.454  Caxiense            164                     -          8.658                     -   Cidade verde            237                     -              718                     -   CMP            230                     -                 -                      -   Comporte               -             39.878                -             10.429  Diferencial               -                   100                -                      -   Durban               -                      -        52.022                     -   Elux              36                     -                 -                      -   Empresa Cruz            419                     -                 -                      -   Expresso Itamarati        1.389                     -              488                     -   Expresso Maringá            257              1.359                -                     22  Expresso União            677              8.164                -               4.260  Glarus               -               6.166                -               1.186  Global               -                      -                 -                      -   Gol               -                     10                -                      -   Henrique               -               1.800         4.466                     -   Ideale               -             27.343                -                      -   Inga              32                     -                 -                      -   Ingá               -                      -              164                     -   Itamarati Express              43                     -                 -                      -   Joaquim               -                   500         4.466                     -   Junior               -                      -          4.518                     -   Kaiowa               -                      -                 -                      -   Líder 224                       -                 -                      -   Limmat      12.023              5.381                -                      -   Litorânea            289                     -                 -                      -   Luwasa               -                   460                -                      -   Manoel Rodrigues            212                  898                -               2.567  Mapa              38                     -              325                     -   Maringá do Vale            315              2.998         2.176              3.100  Morasol               -                      -                 -                      -   N.S. Penha        1.129              4.539                -                      -   Noroestecom            863                     -                 -                      -   Oeste Sul (a)      31.801     32.780                -                      -   Pássaro Marron        3.519                     -                 -                      -   Patrimony               -                      -          7.539                  984  Penha               -                      -                 -                      -   Piracicabana        9.770         54.610         3.600         21.691  Piracicabana Transp.               -                   527                -                   750  Princesa            643              2.191         7.061              1.749  Prourbano Consórcio               -                      -                 -               3.253  
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Ativo Passivo Empresas Controladora Consolidado Controladora Consolidado Quality Bus               -                      -          1.501              1.132  Renpet               -                   802                -                      -   Rental               -                   115                -                      -   Ricardo               -                   300         4.466                     -   RM               -                      -                 -                     82  São Geraldo                 8                     -                 -                      -   SPSP              44                  467                -               1.600  Sunset               -                      -              150                     -   TCCC            300                     -          7.353                     -   TCGB  310  -  6.502  - TCGL  548  -  7.329  - TCR               -                      -                 -                      -   Tectransp              72                     -                 -                      -   Tessino               -                      -                 -                   105  Tex              91                     -                 -                      -   Thurgau      12.023              4.453                -                      -   Til            137                     -          2.183                     -   Top Bus               -                      -                 -                      -   Tua               -                      -                44                     -   Turb            339              3.912             440              1.419  Turp               -                       7                -                      -   União Adm.               -                      -                 -                     74  União Transp.               -                      -              213              4.087  União Transportes               -                   678                -                      -   Vaud      12.023        888                -                      -   Waldshut               -                      -                 -                   103  Controladora                -          127.826                 -           188.767    134.311      431.906     214.658          284.554   Circulante  21.879          54.599     179.772          236.337  Não Circulante    112.432      377.307       34.886            48.217     134.311      431.906     214.658          284.554   (a) Debêntures Oeste Sul:   Na 2ª emissão de debêntures privadas, não conversíveis em ações, de espécie quirografária e sem garantias, a escritura de emissão é celebrada de acordo com a autorização da Assembleia Geral Extraordinária da Emissora (“AGE”), realizada em 25 de outubro de 2015 e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal - JCDF sob nº 20151056030 em 01 de dezembro de 2015 a qual foi contraída sem intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e dar-se-á por meio de Boletim de Subscrição.  As debêntures foram subscritas pelo seu valor unitário de R$ 1.000,00 (Um mil reais) no total de 40.000 (quaren-ta mil) unidades e serão emitidas e integralizadas em moeda corrente nacional, à vista, em 03 (três) séries pelas debenturistas Comporte Participações S/A, Breda Transportes e Serviços S/A e Viação Piracicabana S/A. con-forme os prazos descritos abaixo:  1ª série: 23.000 (vinte e três mil) – integralizado em 31/10/2015 2ª série: 3.000 (três mil) – integralizado em 30/11/2015 3ª série 14.000 (quatorze mil) – a integralizado em 31/12/2015   
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Remuneração A partir da data da emissão as debêntures contemplam juros remuneratórios correspondentes a 100% da varia-ção acumulada do DI - Depósitos Interfinanceiros acrescidas de 6% ao ano. A remuneração será paga na data de vencimento e calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por dias úteis decorridos, inci-dente sobre o saldo devedor do Valor Nominal Unitário apurado.  Data de vencimento O valor nominal unitário das debêntures será amortizado em parcelas única, no prazo de 6 (seis) meses, prorro-gáveis por mais 6 (seis) meses, contados da data da integralização de cada série.  Na 3º emissão de debêntures, não conversíveis em ações, foi realizada em 1 (uma) única série, até o dia 05 de janeiro de 2016, o valor total foi de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), pela debenturista Comporte Participações S/A, os recursos obtidos destina-se ao capital de giro da emissora.  Remuneração: A partir da data de emissão das debêntures contemplam juros correspondentes à variação de 100% da acumulação das taxas de depósitos de certificado bancário (CDI) calculadas e divulgadas pela CETIP (taxa CDI) acrescida de um spread de 6% ao ano.  Vencimento: As debêntures vencerão em seis meses, prorrogáveis por mais seis meses, contados da data de integralização.  Vencimento antecipado Será considerado antecipadamente vencida as debêntures, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, tornando-se imediatamente exigível da emissora o pagamento do valor nominal unitário das debêntures em circulação, acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis, desde a data de integraliza-ção ou da última data de pagamento da remuneração, conforme seja o caso, até a data do seu efetivo pagamen-to e demais encargos devidos e não pagos até a data do vencimento antecipado, na ocorrência de certas hipóte-ses, as quais serão apresentadas em sua relevância, tais como:  
• se a emissora não cumprir, no todo ou em parte, os termos presentes na Escritura de Emissão; 
• se a emissora se tornar insolvente, tiverem sua falência requerida, sofrer liquidação ou propuser plano de recuperação extrajudicial a qualquer de seus credores, ou ainda se ingressarem com pedido de recuperação judicial e este for deferido; e  
• Cisão, fusão, incorporação, incorporação de ações ou qualquer forma de reorganização societária em que os acionistas da Emissora não mantenham o controle acionário, sem que os debenturistas tenham manifestado, formalmente, a sua concordância antes de tal transferência. (Este item se refere somente à 2º emissão).  A Companhia avaliou todas as cláusulas relacionadas ao vencimento antecipado e entende que em 31 de de-zembro de 2015 a emissora está adimplente a todas as condições estipuladas contratualmente. 
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7.1.2. No quadro abaixo, estão demonstrados os saldos com aluguéis no 
passivo circulante: 

 Empresas Controladora BR Mobili- dade Breda Logística Breda Serviços Maringá do Vale Piracicabana Piracicabana Transp. Princesa São Paulo São Pedro Consolidado 
Tessino                  -                  -                 -            

     -               -                  -                  -           105  
                 -             105  

Patrimony                 -            290              25           
  89          113            369                 1              96  

                1             984  
Controladora 7 - - 

- - - - - 
-                 7  

                7            290              25             89          113  
          369                 1           201                  1          1.0

96  
 7.1.3. No quadro abaixo, está demonstrado o saldo proveniente dos reem

bolsos da aquisição do sistema SAP: 
 Ativo Circulante  Empresas Controladora Apucarana                    69  Caxiense                  164  Cidade Verde                  237  CMP                       9  Ingá                    32  Litorânea                  289  Mapa                    38  Maringá                  257  Pássaro Marron                  899  Penha                  295  TCCC                  300  TCGB                  310  TCGL                  548  Tectransp                       1  Til                  137  Elux                    36  Tex                    91  Itamarati               1.012  Lider                  224  Itamarati Exp.                    43  São Geraldo                       8  Amide                       8  
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Empresas Controladora BR Mobilidade                  707  Breda Logística                  352  Breda Serviços               1.446  Empresa Cruz                  419  Expresso União                  593  Manoel Rodrigues                  212  Maringá do Vale                  215  Piracicabana               2.159  Princesa                  643  SPSP                    44  Turb                  339             12.136   Passivo Circulante  Empresa BR Mobili- dade Breda Logística Breda Serviços Empresa Cruz Expresso União Manoel Rodrigues Maringá do Vale Piracicabana Princesa São Paulo São Pedro Turb Consolidado 
Comporte           707            352        1.446           419     

       593           212          215         2.159           643    
            44    339  7.129 

7.1.4. No quadro abaixo, está demostrado o saldo de dividendos conside
rados na rubrica de partes relacionadas: 

 Passivo circulante Empresa Controladora Pássaro Marron                   729     
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7.1.5. No quadro abaixo, está demostrado o saldo no passivo circulante pr
oveniente das operações de consórcio: 

 Empresas Empresa Cruz Turb Consolida
do 

Consórcio Araraquara                  44                       -                     
 44  

Consórcio Pró-Urbano                      -              3.253                 3.2
53                   44              3.253                 3.297   7.1.6. No quadro abaixo, está demostrado o saldo proveniente das operaç

ões de cessão entre partes relacionadas: 
 Ativo Empresas BR Mobili- dade Breda Ser- viços Piracicabana Princesa Blumob Consolidado Ideale -    27.340       18.917  

1.086              -  47.343 
Piracicabana        8.002                 -                  -            

         -    10.249          18.251         8.002     27.340       18.917  1.086   10.249  
  65.594  

 Passivo circulante Piracicabana Consolidado Blumob      10.249       10.249  BR Mobilidade        8.002          8.002       18.251       18.251  
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7.1.7. No quadro abaixo, está demostrado o saldo proveniente das operaç
ões de mútuo do ativo: 

  EmpresasComporteBR MobilidadeBreda LogísticaBreda ServiçosEmpresa CruzExpresso UniãoLuwasaManoel RodriguesMaringá do ValePiracicaba naPiracicab ana Transp.PrincesaSão Paulo São PedroTurbUnião Transp.BlumobConsolidado
Aller12.023                -                - 

510               - 888             -                -           
   - 1.756                -                     - 417           - 

            -             - 3.571
ANC                 -                 -                -        

        -                - 6.170             -                -       
       -                 -                 -                     -                  -          

  -             -             - 6.170
Belatrix                 -                 -                -        

        -                - 664             -                -       
       -                 -                 -                     -                  -          

  - 43            - 707
Blumob

1.267                -                     -                  -            -           
  -             - 1.267

BR Mobilidade6.260-               - 
5.510               - 6.580             -                -       

       - 65.009                -                     -                  -          
  - 30095078.349

BR Vias20.022                -                -        
        -                -                    -              -                -       

       -                 -                 -                     -                  -          
  -             -             - 0

Breda Logística1.6002.300               - 
1.695               -                    -              -                -       

       - 656                -                     -                  -          
  -             -             - 4.651

Breda Serviços1.1008961.000
240202                   -              -                -           

   - 2.285                -                     -                  -            - 
            -             - 4.623

CMP221                -                -        
        -                -                    -              -                -       

       -                 -                 -                     -                  -          
  -             -             - 0

Comporte                 - 3.5301.071
518               -                    -              -                - 2.1

763.600                - 2.061                 - 440
213            - 13.609

Diferencial
100             -                -              -                 -                 -

                     -                  -            -             -             - 
100

Expresso União843.430300       
        - 2                   -              -                -       

       - 695350                    -                  -          
  - 3.387            - 8.164

Expresso Maringá                 -                 -                -        
        -                -                    -              -                - 1

.359                -                 -                     -                  -           
 -             -             - 1.359

Glarus                 - 2.87070
722               - 132             - 98

781.847                - 218862
            - 616.166

Gol                 -                 - 
10             -                -              -                 -                 - 

                    -                  -            -             -             - 
10

Henrique                 -                 -                -        
        -                -                    -              -                - 

750                -                 - 1.050                 -            
-             -             - 1.800

Joaquim                 -                 -                -        
        -                -                    -              - 500      

       -                 -                 -                     -                  -          
  -             -             - 500

Limmat12.023400               - 
510               - 888             -                -           

   - 1.756                - 1.410417           - 
            -             - 5.381

Líder-                -                -        
        -                -                    -              -                -       

       -                 -                 -                     -                  -          
  -             -             - 0

Luwasa                 -                 -                -        
        -                -                    -              - 150      

       -                 -                 - 300                 - 
10            -             - 460

Manoel Rodrigues                 -                 -                -        
        -                -                    -              - 53      

       - 235                -                     -                  -          
  -             -             - 288

Maringá do Vale100                -                -        
        -                -                    -              -                -       

       - 252                - 2.746                 -          
  -             -             - 2.998

Noroestecom863                -                -        
        -                -                    -              -                -       

       -                 -                 -                     -                  -          
  -             -             - 0

N.S. Penha834                -                -        
        -                - 1.730             -                -       

       -                 -                 - 2.809                 -          
  -             -             - 4.539

Oeste Sul31.8019.8303.730
8.588                - 6.100             - 1.5502

.10082                - 400400          
 -             -             - 32.780

Pássaro Marron1.891                -                -        
        -                -                    -              -                -       

       -                 -                 -                     -                  -          
  -             -             - 0

Piracicabana6.37715.90338
360               -                    -              - 2.0003.0

001.7704003.0001.6001.401
2017.38337.056

Piracicabana Transp.
157             - 8             - 414

                - 16                 -            - 31  
          - 527

Princesa                 - 1.000               -        
        -                - 3             - 409      

       - 768                - 11                 -          
  -             -             - 2.191

Renpet                 -                 -                -        
        -                - 759             -                -       

       -                 -                 -                     -                  -          
  - 43            - 802

Rental                 -                 -                - 
75               -                    -              -                -             

 -                 -                 -                     -                  -            - 
            -             - 75

Ricardo                 -                 -                -        
        -                -                    -              -                - 

250                -                 -                     - 50           
-             -             - 300

SPSP                 -                 -                -        
        -                -                    -              -                -       

       - 467                -                     -                  -          
  -             -             - 467

Tectransp71                -                -        
        -                -                    -              -                -       

       -                 -                 -                     -                  -          
  -             -             - 0

Thurgau12.023                - 450
510               - 888432               -           

   - 1.756                -                     - 417           - 
            -             - 4.453

Turb                 - 2.000               -        
        -                -                    -              -                - 

3501.562                -                     -                  -            
-             -             - 3.912

União Transportes250               -        
        - 13115             -                - 

100200                -                     -                  -            
-             -             - 678

Vaud12.023325               - 
510               - 8886461.203          

   - 1.756                - 597917           - 
            -             - 6.842

Controladora (i)
119.316

119.31642.7346.65919.748218
25.9721.0785.97110.16388.133

75014.6184.2261.9134.2188.394
354.111

Circulante21.8794.870               - 
1.6522                   -              - 7051

.38618.367                - 1.13950          
 -             - 2.38352.433

Não Circulante97.43737.8646.6591
8.09621625.9721.0785.2668

.77769.76675013.4794.1761.91
34.2186.011301.678

119.31642.7346.65919.748218
25.9721.0785.97110.16388.133

75014.6184.2261.9134.2188.394
354.111
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7.1.8. No quadro abaixo, está demonstrado o saldo proveniente das opera
ções de mútuo do passivo: 

 
 

        ComporteBR MobilidadeBreda LogísticaBreda Serviços
Empresa CruzExpresso UniãoLuwasaManoel Rodrig

uesMaringá do ValePiracicabanaPiracicabana Transp.
PrincesaSão Paulo São PedroTurbUnião Transp.

BlumobRentalConsolidado
AAP310                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Aller                 -                  -          

        - 1.071                 -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

             1.071 
Apucarana367                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Blumob-950         

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  - 1

.083                 -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

             2.033 
BR Mobilidade43.530                 - 

800820                 - 430      
           -                  - 100903

                 - 100                 - 400
250750                 -              4.553 

Breda Logística3.300                 -          
        - 1.000                 - 300 

                -                  -                  - 
38                 -                  -                  -

                  -                  -                  -                  - 
             1.338 

Breda Serviços5182.510
695240                 -                  -       

           -                  -                  - 360
                 -                  -                  -                  - 

                 -                  - 75             3.880 
Caxiense13.658                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Cidade Verde718                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Comporte                 - 2.260

600400                 - 84      
           -                  - 100500

                 -                  -                  - -
                 -                  -                  -              3.944 

Durban52.022                 -          
        -                  -                  -                  -  

                -                  -                  -              
    -                  -                  -                 

 -                  -                  -                  -                  - 
                    - 

Empresa Cruz--
-202-2

----
1---

13--                218 
Expresso Itamarati488                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Expresso União                 - 100         

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    - 573                
 -                  - 115                 -                  - 

                275 
Expresso Maringá                 - -

----
--22                 - 

                 -                  -                  -                  - 
                 -                  -                  -                   22 

Glarus                 - 718
71763                 -        

          - 201                 - 95
                 -                  -                  -                  - 

                 - 22                 -              1.186 
Henrique4.466                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Joaquim4.466                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Junior4.518                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Manoel Rodrigues                 -                  -          

        -                  -                  -                  - 
150-                 - 100

8409                 -                  -          
        -                  -                  -                 667 

Mapa325                 -          
        -                  -                  -                  -  

                -                  -                  -              
    -                  -                  -                 

 -                  -                  -                  -                  - 
                    - 

Maringá do Vale2.176                 -          
        -                  -                  -                  -  

                -                  -                  - 
690                 -                  -                  

- 350100                 -                  - 
             1.140 

Patrimony1                 -          
        -                  -                  -                  -  

                -                  -                  -              
    -                  -                  -                 

 -                  -                  -                  -                  - 
                    - 

Piracicabana3.6003.009
6561.285                 - 695      

           - 235252770
414768467562

2001.267                 -            10.580 
Piracicabana Transp.                 - 

350                 -                  -                  - 
400                 -                  -                  

-                  -                  -                  -                  - 
                750 

Princesa7.061                 -          
        -                  -                  -                  -  

                - -746
6001611                 

- 22                 - -                 - 
             1.395 

Quality Bus                 -                  - 
2                 -                  -                  -          

        -                  -                  -                  - 
                 -                  -                  - 43

                 - 231                 -                 276 
Ricardo4.466                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
RM                 - 

82                 -                  -                  - 
                 -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -          
        -                  -                   82 

São Paulo São Pedro--
----

---100
----

---                100 
TCCC12.353                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
TCGB10.757                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
TCGL12.329                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Til1.866                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Tua44                 -          

        -                  -                  -                  -  
                -                  -                  -              

    -                  -                  -                 
 -                  -                  -                  -                  - 

                    - 
Turb440                 -          

        -                  -                  -                  - 
10                 -                  - 401

                 -                  -                  - 1
                 -                  -                  -                 412 

União Adm.                 -                  -          
        -                  -                  - 74 

                -                  -                  -              
    -                  -                  -                 

 -                  -                  -                  -                  - 
                  74 

União Transp.213300         
        -                  -                  - 87

-                 -                  - 201
31                 -                  -                  -        

          -                  -                  -                 619 
Waldshut                 - 

103                 -                  -                  
-                  -                  -                  -                  - 

                103 
Controladora (i)

183.992
183.9929.8472.8245.094

852.022160436
1.2206.3445271.291

4671.3786782.27075
218.710

Circulante       149.106                 8.897                 
  2.824                  (7.287)                     85                   2.022 

             160                           436                    1.220              6
.344                               527           1.291                               4

67           1.378                   678           2.270                  75 
          170.493 

Não Circulante        34.886                    950                 
         -                 12.381                        -                          - 

                 -                               -                           -                
     -                                   -                  -                                 

  -                  -                       -                  -                    - 
           48.217 

183.992111.8476.32434.794
858.322160436

3.22092.2545272.188
4673.97867813.47075

218.710
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8. Depósitos    Controladora   Consolidado   31/12/2017   31/12/2016   31/12/2017   31/12/2016 Trabalhistas                 19                    14             11.454               8.087  Cíveis                 -                     -                1.052                  668  Tributários                     -                9.478               9.790  Penhora de crédito            1.771               1.771             18.971             15.385               1.790               1.785             40.955             33.930  Circulante                 -                     -                       3                    -   Não circulante            1.790               1.785             40.952             33.930               1.790               1.785             40.955             33.930  9. Outros créditos   Controladora   Consolidado   31/12/2017   31/12/2016   31/12/2017   31/12/2016 Adiantamento a funcionários -  -  12.366  3.438 Alienação de bens -  -  23.667  2.517 Aluguéis a receber -  -  9.432  638 Cheques devolvidos -  -  229  120 Consórcio Pró-Urbano -  -  3.841  7.022 Contas a receber de publicidade -  -  121  147 Empréstimos a terceiros -  18.242  -  18.242 Aquisição empreendimentos 1.206  -  -  - Outros -  69  3.236  874  1.206  18.311  52.892  32.998          Circulante 1.206  18.311  52.714  32.767 Não circulante -  -  178  231  1.206  18.311  52.892  32.998 10. Títulos e valores mobiliários  A Companhia concentra a totalidade de seus investimentos em Fundos de Investimentos em Participações no ativo não circulante, denominados de FIP, e em 31 de dezembro de 2017 e dezembro de 2016, a Companhia está avaliando estes investimentos ao valor justo por meio de resultado, como segue:    Controladora  Consolidado   31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 Aplicações em fundos de investimentos          11.952             14.416             12.660             14.416  Aplicações financeiras de renda fixa                 -                         -                    -                   855            11.952             14.416             12.660             15.271     
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Informações adicionais:  Fundos de investimentos Nº quotas Resgate Prazo Início Liquidação Bratus Middle Market – FIP 8 Liquidação 8 anos 2011 2019 Investidores Institucionais II - FIP 5.389,16 Liquidação 8 anos 2014 2022 Investidores Institucionais III – FIP 10.384,54 Liquidação 8 anos 2017 2022 Os ativos elegíveis na composição da carteira são: mínimo de 90% em valores mobiliários e 10% em outros ativos. Todos os fundos de investimento em participações, somente terão o resgate de suas cotas na data de liquidação dos fundos.  Os fundos possuem a opção, mediante deliberação em assembleia, de prorrogação de seu encerramento e con-sequente amortização de suas cotas em até 1 ano da data prevista para liquidação.  
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11. Investimentos  11.1 Participações em controladas Controladas   Participação         societária   Cotas a             integralizar   Adiantamento para futuro aumento de capital   Saldo em 31/12/2017   Saldo em 31/12/2016 
Araucária Transportes e Serviços Ltda.   

(1) (a) - 1 
- 1 

BR Mobilidade Baixada Santista S/A - SPE   
71.712 (8.360) - 

63.353 21.177 
Breda Logística Ltda.   

34.169 - 2.750 
36.919 36.154 

Breda Transportes e Serviços S/A.   
71.826 - - 

71.826 84.853 
Cruz Encomendas Rodoviárias Ltda.   

714 - - 
714 434 

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S/A.   
6.372 - - 

6.372 14.909 
Empresa Cruz de Transportes Ltda.   

23.449 - - 
23.449 21.601 

Empresa Princesa do Norte S/A.   
40.215 - - 

40.215 38.331 
Expresso Maringá do Vale S/A.   

(18.759) - 1.000 
(17.759) (a) 14.505 

Expresso União Ltda.   
42.672 (45) - 

42.627 31.656 
Morasol Comércio de Veículos Ltda.   

34 - - 
34 34 

Piracicabana Transp. de Cargas e Encomendas Ltda.   
2.235 (40) - 

2.195 1.858 
Rental Express Transportes e Serviços Ltda.   

299 - 308 
607 - 

Turb Transporte Urbano S/A.   
8.249 - 300 

8.549 17.235 
União Transp. de Encom. e Com. de Veículos Ltda.   

977 - - 
977 780 

Viação Luwasa Ltda.   
4.422 (79) - 

4.342 3.375 
Viação Piracicabana S/A.   

175.636 - 2.800 
178.436 143.180 

Viação São Paulo São Pedro Ltda.   
7.207 - - 

7.207 7.684 
  471.428 (8.524) 

7.159 470.063 (b) 437.769 
 (a) Perda com investimento devido patrimônio líquido de a investida esta

r com saldo negativo em 31/12/2017. 
(b) O saldo do investimento em controladas apresentado acima de 470.0

63 esta somando as perdas 18.759 registradas no rubrica perdas em inve
stimentos no passivo 

circulante, devido ao patrimônio líquido negativo das investidas Araucária 
Transportes e Serviços Ltda. (1 mil) e Expresso Maringá do Vale S/A. (18

.759 mil), sendo o 
saldo final de 488.823.         



Comporte Participações S.A.  NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVID
UAIS E CONSOLIDADAS 

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (valores expressos em milhares de reais)  
52  

11.1.1 Movimentação dos investimentos em controladas Controladas    Saldo em 31/12/2016   Integralização de cotas   Distribuição de lucros   Resultado de equivalência patrimonial     Outros efeitos sobre equivalên- cia patrimonial  Adiantamento para futuro aumento do capital   Aquisição de ações/quotas   Outras movi- mentações   Saldo em 31/12/2017 
Araucária Transportes e Serviços Ltda.   1 

- - - -  
- - (1) - 

BR Mobilidade Baixada Santista S/A - SPE   21.177 
16.800 (7.082) 32.458 -  

- - - 63.353 
Breda Logística Ltda.   36.154 

- - (1.985) -  2.
750 - - 36.919 

Breda Transportes e Serviços S/A.   84.853 
- - (875) (12.152) (a) 

- - - 71.826 
Cruz Encomendas Rodoviárias Ltda.   434 

- - 279 -  
- - - 714 

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S/A.   14.909 
- - 1.742 (10.279) (a) 

- - - 6.372 
Empresa Cruz de Transportes Ltda.   21.601 

- (1.800) 3.648 -  
- - - 23.449 

Empresa Princesa do Norte S/A.   38.331 
- (1.894) 3.777 -  

- - - 40.215 
Expresso Maringá do Vale S/A.   14.505 

- - 2.194 (34.908) (a) 
450 - - (17.759) 

Expresso União Ltda.   31.656 
- - (1.680) -  

- 13.000 (349) (b) 42.627 
Morasol Comércio de Veículos Ltda.   34 

- - - -  
- - - 34 

Piracicabana Transp. de Cargas e Encomendas Ltda.   1.858 
- (4.030) 4.367 -  

- - - 2.195 
Rental Express Transportes e Serviços S/A   - 

- - (48) -  
308 310 37 (c) 607 

Turb Transporte Urbano S/A.   17.235 
- - (6.365) (2.322) (a) 

- - - 8.549 
União Transp. de Encom. e Com. de Veículos Ltda.   780 

- (584) 468 -  
- 500 (187) (b) 977 

Viação Luwasa Ltda.   3.375 
- - 968 -  

- - - 4.342 
Viação Piracicabana S/A.   143.180 

- (14.954) 55.887 (8.477) (a) 2.
800 - - 178.436 

Viação São Paulo São Pedro Ltda.   7.684 
- - (471) -  

- - (6) 7.207 
    437.769 16.800 (30.343) 94.363 

(68.137)  6.308 13.810 (506) 
470.063  

(a) Refere-se a ajustes de exercícios anteriores das controladas, devido a
 débitos de tributos federais (IRPJ, CSLL e IRRF) oriundos de auto de infr

ação lavrado em 2017 por motivo de erro no cálculo de 
apuração do lucro real, utilizando-se base tributável a menor no período

 de 2012 a 2015, as empresas aderiram ao Programa Especial de Regu
larização Tributária (PERT) com pagamento de 5% de 

entrada e saldo remanescente a ser quitado com utilização de créditos de 
Prejuízos Fiscais e Base Negativa de CSLL (vide nota nº 18). 

(b) Perda com aquisição de cotas das empresas Renpet Participações S/A
. e Belatrix Participações S/A. em 30/04/2017 conforme instrumento nesta 

data. 
(c) Ganho com aquisição de investimento da empresa Rental Express Tran

sportes e Serviços Ltda. em 16/02/2017 conforme instrumento nesta data.       
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 11.1.2 Equivalência patrimonial em controladas    Controladas   Participação %   Patrimônio Líquido   Capital a integralizar   Adiantamento para futuro aumento de capital    Dividendos antecipados    Resultado do exercí- cio    Outros efeitos sobre o patri- mônio líquido     Equivalência patrimonial   Investimento 
Araucária Transportes e Serviços Ltda.     99,90

% 1 - 1 - 
- - - - 

Blumob Conc. de Transp. Urbano de Blumenau SPE Ltda.     0,000004
% 10.904 (16.077) - - 

1.969 - - - 
BR Mobilidade Baixada Santista S/A – SPE     70,00

% 90.514 (11.933) - (10.117) 
46.368 - 32.458 63.353 

Breda Logística Ltda.     99,99
% 36.923 - 2.750 - 

(1.985) - (1.985) 36.919 
Breda Transportes e Serviços S/A.     58,90

% 121.945 - - - 
(1.485) (20.632) (a) (875) 71.826 

Cruz Encomendas Rodoviárias Ltda.     80,00
% 892 - - - 

349 - 279 714 
Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S/A.     99,99

% 6.373 - - - 
1.742 (10.280) (a) 1.742 6.372 

Empresa Cruz de Transportes Ltda.     80,00
% 29.229 - - (2.332) 

4.560 - 3.648 23.449 
Empresa Princesa do Norte S/A.     94,72

% 42.562 - - (1.894) 
3.988 - 3.777 40.215 

Expresso Maringá do Vale S/A.     99,00
% (17.949) - 1.000 - 

2.216 (35.261) (a) 2.194 (17.759) 
Expresso União Ltda.     99,99

% 42.632 (45) - - 
(1.680) - (1.680) 42.627 

Morasol Comércio de Veículos Ltda.     4,00
% 815 (43) - - 

(3) - - 34 
Piracicabana Transp. de Cargas e Encomendas Ltda.     99,99

% 2.195 (40) - (4.030) 
4.367 - 4.367 2.195 

Rental Express Transportes e Serviços S/A     99,99
% 607 - 308 - 

(48) - (48) 607 
Turb Transporte Urbano S/A.     99,24

% 8.612 - 300 - 
(6.414) (2.340) (a) (6.365) 8.549 

União Transp. de Encom. e Com. de Veículos Ltda.     10,49
% 9.205 - - (5.677) 

4.466 - 468 977 
Viação Luwasa Ltda.     99,99

% 4.343 (79) - - 
968 - 968 4.342 

Viação Piracicabana S/A.     99,99
% 178.454 - 2.800 (14.954) 

55.892 (8.478) (a) 55.887 178.436 
Viação São Paulo São Pedro Ltda.     99,99

% 7.208 - - - 
(471) - (471) 7.207 575.465 (28.217) 7.159 (39.004) 114.7

99 (76.991) 94.363 470.063 
 (a) Refere-se a ajustes de exercícios anteriores das controladas, devido 

à débitos de tributos federais (IRPJ, CSLL e IRRF) oriundos de auto de inf
ração lavrado em 2017 por motivo 

de erro no cálculo de apuração do lucro real, utilizando-se base tributáve
l a menor no período de 2012 a 2015, as empresas aderiram ao Program

a Especial de Regularização 
Tributária (PERT) com pagamento de 5% de entrada e saldo remanescen

te a ser quitado com utilização de créditos de Prejuízos Fiscais e Base Ne
gativa de CSLL. 
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 11.1.3 Outras informações sobre os investimentos em controladas  Apresentamos a participação de ativos, passivos, receitas e despesas na
s empresas controladas para o exercício findo em 31 de dezembro de 20

17, incluídos nas demons-
trações financeiras consolidadas:         Controladas Ativo circulante Ativo não circulante Ativo total Passivo circulante Passivo não circu- lante Patrimônio líquido Passivo total Receitas Custos e despesas Resultado 

Araucária Transportes e Serviços Ltda. 1 
- 1 - - 1 

1 - - - 
Blumob Conc. de Transp. Urbano de Blumenau SPE Ltda. 17.027 

65.227 82.254 38.285 33.065 10.904 
82.254 45.574 (43.605) 1.969 

BR Mobilidade Baixada Santista S/A - SPE 26.579 
225.280 251.859 140.241 21.103 90.514 

251.859 267.290 (220.922) 46.368 
Breda Logística Ltda. 18.188 

74.389 92.577 25.507 30.147 36.923 
92.577 108.394 (110.379) (1.985) 

Breda Transportes e Serviços S/A. 62.354 
303.740 366.094 103.619 140.530 121.945 

366.094 278.110 (279.595) (1.485) 
Cruz Encomendas Rodoviárias Ltda. 1.007 

2 1.009 117 - 892 
1.009 1.700 (1.351) 349 

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S/A. 5.762 
22.361 28.123 16.916 4.834 6.373 

28.123 32.195 (30.454) 1.742 
Empresa Cruz de Transportes Ltda. 8.285 

60.125 68.410 18.530 20.652 29.229 
68.410 58.096 (53.536) 4.560 

Empresa Princesa do Norte S/A. 15.724 
86.039 101.764 30.813 28.389 42.562 

101.764 110.114 (106.126) 3.988 
Expresso Maringá do Vale S/A. 5.226 

38.254 43.479 48.754 12.674 (17.949) 
43.479 63.937 (61.721) 2.216 

Expresso União Ltda. 10.918 
99.957 110.874 44.349 23.893 42.632 

110.874 95.692 (97.372) (1.680) 
Morasol Comércio de Veículos Ltda. 114 

708 822 7 - 815 
822 - (3) (3) 

Piracicabana Transp. de Cargas e Encomendas Ltda. 2.832 
373 3.205 747 263 2.195 

3.205 13.758 (9.391) 4.367 
Rental Express Transportes e Serviços Ltda. 98 

1.086 1.185 105 472 607 
1.185 288 (337) (48) 

Turb Transporte Urbano S/A. 6.226 
49.222 55.448 32.467 14.369 8.612 

55.448 80.153 (86.567) (6.414) 
União Transp. de Encom. e Com. de Veículos Ltda. 5.268 

5.038 10.306 1.052 49 9.205 
10.306 16.894 (12.428) 4.466 

Viação Luwasa Ltda. 1.465 
4.278 5.743 924 476 4.343 

5.743 6.158 (5.190) 968 
Viação Piracicabana S/A. 101.504 

577.267 678.771 346.604 153.713 178.454 
678.771 581.351 (525.458) 55.892 

Viação São Paulo São Pedro Ltda. 2.211 
6.241 8.451 816 427 7.208 

8.451 2.784 (3.256) (471) 
290.789 1.619.587 1.910.375 849.853 485.056 

575.465 1.910.375 1.762.488 (1.647.691) 114.799 
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11.2 Participações em controladas em conjunto  Controladas em conjunto   Participação societária   Cotas a integralizar   Adiantamento para futuro aumento de capital   Ajustes de avaliação patrimonial   Reserva de reavaliação   Saldo em 31/12/2017   Saldo em 31/12/2016 
Cidade Verde Transp. Rodoviário Ltda.   5.995

 - - - 1.613 
7.608 6.178 

CMP Empreendimentos Imobiliários Ltda.   908
 - 685 - - 

1.593 860 
Compormax Participações Ltda.   140

 (140) - - - 
- - 

EPM Investimentos Ltda.   38
 - - - - 

38 37 
Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A.   2.005

 - 325 - - 
2.330 298 

Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda.   95.971
 - 4.550 502 - 

101.023 92.450 
Expresso Caxiense S/A.   12.449

 - - - - 
12.449 12.881 

Expresso Itamarati S/A.   25.684
 - 377 - - 

26.062 19.852 
Expresso Maringá Ltda.   1.541

 - - - 178 
1.719 2.026 

Ingá Turismo e Serviços Ltda.   3.443
 - - - 1.455 

4.898 5.063 
Itamarati Exp Transp. Cargas e Enc. Ltda.   410

 - - - - 
410 220 

Litorânea Transportes Coletivos Ltda.   38.999
 - - 2.971 - 

41.969 42.652 
Mapa Com. Loc. e Manut. de Veículos Ltda.   162

 - - - - 
162 818 

Tex Transp. de Encom. Expressas Ltda.   923
 - - - - 

923 1.379 
Til Transportes Coletivos S/A.   13.762

 - - - - 
13.762 11.987 

Transp. Coletivo Cidade Canção Ltda.   11.776
 - - - - 

11.776 13.613 
Transp. Coletivo de Rolândia Ltda.   

- - 80 - - 
80 45 

Transp. Coletivo Grande Bauru Ltda.   16.670
 - - - - 

16.670 16.350 
Transp. Coletivos Grande Londrina Ltda.   12.903

 - - - - 
12.903 12.868 

Viação Apucarana Ltda.   2.169
 - - - - 

2.169 2.630 
  245.948 (140) 6.017 3.473 

3.246 258.544 242.207 
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11.2.1 Movimentação dos investimentos em controladas em conjunto
 

 Controladas em conjunto   Saldo em 31/12/2016   Distribuição de lucros   Resultado de equivalência patrimonial   Outros efeitos sobre equiva- lência patri- monial  Adiantamento para futuro aumento do capital   Ajuste de avaliação patrimonial   Outras movi- mentações   Saldo em 31/12/2017 
Cidade Verde Transp. Rodoviário Ltda.   6.178 (3

.490) 4.920 -  - 
- - 7.608 

CMP Empreendimentos Imobiliários Ltda.   860 
- 55 -  685 - 

(7) 1.593 
EPM Investimentos Ltda.   37 

- 1 -  - - 
- 38 

Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Pe- nha S/A.   298 
- 1.707 -  325 - - 2.330 

Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda.   92.450 
- 4.014 -  4.550 (7) 

17 (b) 101.023 
Expresso Caxiense S/A.   12.881 

(550) 118 -  - 
- - 12.449 

Expresso Itamarati S/A.   19.852 
- 5.832 -  377 - 

- 26.062 
Expresso Maringá Ltda.   2.026 

- (247) (59) (a) - - 
- 1.719 

Ingá Turismo e Serviços Ltda.   5.063 
(850) 684 -  - 

- - 4.898 
Itamarati Exp Transp. Cargas e Enc. Ltda.   220 (2

.140) 2.330 -  - 
- - 410 

Litorânea Transportes Coletivos Ltda.   42.652 (4
.850) 3.648 -  - 2

60 260 (b) 41.969 
Mapa Com. Loc. e Manut. de Veículos Ltda.   818 (2

.825) 1.192 -  - 
- 977 (c) 162 

Tex Transp. de Encom. Expressas Ltda.   1.379 (4
.038) 3.478 -  - 

- 103 923 
Til Transportes Coletivos S/A.   11.987 

- 1.813 -  - - 
(39) 13.762 

Transp. Coletivo Cidade Canção Ltda.   13.613 
- (1.837) -  - - 

- 11.776 
Transp. Coletivo de Rolândia Ltda.   45 

- - -  55 - 
(20) 80 

Transp. Coletivo Grande Bauru Ltda.   16.350 
- 321 -  - - 

- 16.670 
Transp. Coletivos Grande Londrina Ltda.   12.868 

- 35 -  - - 
- 12.903 

Viação Apucarana Ltda.   2.630 (2
.400) 2.107 -  - 

- (169) 2.169 
     242.207 (21

.143) 30.171 (59)  5.992 2
53 1.122 258.544 

  (a) Refere-se a ajuste de exercício anterior da investida Expresso Maringá
 do Vale S/A, devido a débitos de tributos federais (IRPJ, CSLL e IRRF) o

riundos de auto de in-
fração lavrado em 2017 por motivo de erro no calculo de apuração do lucr

o real, utilizando-se base tributável a menor no período de 2012 a 2015. 
(b) Refere-se aos reflexos equivalentes das realizações de reservas das e

mpresas investidas. 
(c) Os saldos apresentados como Outras movimentações, referem-se a 

distribuição desproporcional de lucros de sociedades em relação às part
icipações prevista em 

contratos sociais/estatutos.       
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11.2.2. Equivalência patrimonial em controladas em conjunto  Em conformidade com os pronunciamentos contábeis, a administração da
 Companhia opta por suspender o reconhecimento de prejuízos nas colig

adas quando este atinge o 
limite de sua participação societária. Desta forma, em 2017, não foram rec

onhecidos as perdas referentes às empresas citadas no quadro a seguir: 
 Controladas em conjunto    Participação %    Patrimônio Líquido    Capital a integralizar Adiantamento para futuro aumento de capital     Dividendos antecipados    Resultado do exercício    Outros efeitos sobre o patri- mônio líquido     Equivalência patrimonial    Investimento 

Cidade Verde Transp. Rodoviário Ltda.     50,00% 
15.216 - - (6.980) 

9.840 -     4.920 7.608 
CMP Empreendimentos Imobiliários Ltda.     3,48% 

26.458 - 685 (1.194) 
1.568 -     55 1.593 

Compormax Participações Ltda.     50,00% 
- (280) - - -

 -     - - 
EPM Investimentos Ltda.     50,00% 

76 - - - 
3 -     1 38 

Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A.     50,00% 
4.660 - 650 - 3

.414 -     1.707 2.330 
Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda.     50,00% 

202.074 - 9.100 - 
8.027 -     4.014 101.023 

Expresso Caxiense S/A.     50,00% 
24.899 - - (1.100) 

237 -     118 12.449 
Expresso Itamarati S/A.     50,00% 

52.123 - 754 - 1
1.664 -     5.832 26.062 

Expresso Maringá Ltda.     16,67% 
10.314 - - - (

1.483) (353)  (a)  (247) 1.719 
Ingá Turismo e Serviços Ltda.     50,00% 

9.607 - - (1.889) 1
.368 -     684 4.898 

Itamarati Exp Transp. Cargas e Enc. Ltda.     50,00% 
820 - - (4.280) 4.6

60 -     2.330 410 
Litorânea Transportes Coletivos Ltda.     50,00% 

82.899 - - (9.700) 
7.296 -     3.648 41.969 

Mapa Com. Loc. e Manut. de Veículos Ltda.     23,00% 
1.747 - - (5.181) 5

.183 -     1.192 162 
Novoger Comércio de Veículos Ltda.     17,64% 

(29) - - - 
273 (273)  (b)  - - 

Tectransp Transportes e Tecnologia Ltda.     50,00% 
(451) - - - 

(9) 9  (b)  - - 
Tex Transp. de Encom. Expressas Ltda.     50,00% 

1.846 - - (8.069) 6
.955 -     3.478 923 

Til Transportes Coletivos S/A.     50,00% 
29.391 - - - 

3.627 -     1.813 13.762 
Transp. Coletivo Cidade Canção Ltda.     50,00% 

23.552 - - - (
3.673) -     (1.837) 11.776 

Transp. Coletivo de Rolândia Ltda.     50,00% 
(284) - - - 

(27) 27  (b)  - 80 
Transp. Coletivo Grande Bauru Ltda.     50,00% 

33.340 - - - 
641 -     321 16.670 

Transp. Coletivos Grande Londrina Ltda.     50,00% 
25.806 - - - 

71 -     35 12.903 
Viação Apucarana Ltda.     50,00% 

4.337 - - (4.800) 4
.215 -     2.107 2.169 

     
548.401 (280) 11.189 (43.193) 

63.850 (580)     30.171 258.544 
  (a) Refere-se a ajustes de exercícios anteriores da controlada em conjunto

, devido à débitos de tributos federais (IRPJ, CSLL e IRRF) oriundos de au
to de infração lavrado em 

2017 por motivo de erro no cálculo de apuração do lucro real, utilizando-se
 base tributável a menor no período de 2012 a 2015, da investida Express

o Maringá do Vale S/A. 
(b) Devido a politica adotada pela Administração de não reconhecer perda

s sobre investimentos em controladas em conjunto que possuem patrimôn
io líquido negativo, gera 

variações em relação ao cálculo de equivalência patrimonial.      
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11.2.3 Outras informações sobre os investimentos em controladas em
 conjunto 

 Controladas em conjunto Ativo circulante Ativo não circulante Ativo total Passivo circulante Passivo não     circulante Patrimônio líquido Passivo total Receitas Custos e despesas Resultado 
Cidade Verde Transp. Rodoviário Ltda. 3.009 3

6.035 39.044 14.754 9.074 15.216 39.
044 57.517 (47.677) 9.840 

CMP Empreendimentos Imobiliários Ltda. 28.211 
11 28.222 340 1.424 26.458 28.222

 2.245 (677) 1.568 
EPM Investimentos Ltda. 1 

75 76 - - 76 76
 3 - 3 

Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A. 18.109 2
6.140 44.249 19.792 19.798 4.660 44.

249 48.044 (44.630) 3.414 
Empresa de Ônibus Pássaro Marron Ltda. 14.674 33

2.611 347.285 67.029 78.183 202.074 347.
285 160.868 (152.841) 8.027 

Expresso Caxiense S/A. 3.478 4
7.583 51.061 11.318 14.843 24.899 51.

061 32.578 (32.341) 237 
Expresso Itamarati S/A. 22.507 17

4.352 196.859 73.497 71.239 52.123 196.
859 201.100 (189.437) 11.664 

Expresso Maringá Ltda. 9.108 4
2.941 52.049 11.230 30.506 10.314 52.

049 54.103 (55.586) (1.483) 
Ingá Turismo e Serviços Ltda. 679 1

3.234 13.914 661 3.646 9.607 13.
914 3.953 (2.585) 1.368 

Itamarati Exp Transp. Cargas e Enc. Ltda. 1.063 
221 1.284 433 31 820 1.28

4 7.459 (2.799) 4.660 
Litorânea Transportes Coletivos Ltda. 7.353 11

1.111 118.464 16.411 19.154 82.899 118.
464 59.739 (52.443) 7.296 

Mapa Com. Loc. e Manut. de Veículos Ltda. 2.100 
1.133 3.234 1.389 97 1.747 3.

234 6.584 (1.401) 5.183 
Novoger Comércio de Veículos Ltda. 308 

39 347 746 (370) (29) 347
 343 (70) 273 

Tectransp Transportes e Tecnologia Ltda. 27 
146 173 73 551 (451) 17

3 241 (250) (9) 
Tex Transp. de Encom. Expressas Ltda. 2.805 

1.704 4.510 580 2.083 1.846 4.
510 16.485 (9.530) 6.955 

Til Transportes Coletivos S/A. 1.879 4
2.199 44.078 3.975 10.712 29.391 44.

078 35.472 (31.845) 3.627 
Transp. Coletivo Cidade Canção Ltda. 2.880 7

4.434 77.314 22.088 31.673 23.552 77.
314 63.796 (67.469) (3.673) 

Transp. Coletivo de Rolândia Ltda. 5 
125 130 34 381 (284) 13

0 - (27) (27) 
Transp. Coletivo Grande Bauru Ltda. 4.132 6

4.850 68.982 11.757 23.885 33.340 68.
982 65.417 (64.775) 641 

Transp. Coletivos Grande Londrina Ltda. 4.291 7
5.859 80.150 21.392 32.952 25.806 80.

150 121.627 (121.556) 71 
Viação Apucarana Ltda. 3.384 

5.672 9.056 2.789 1.930 4.337 9.
056 15.449 (11.234) 4.215 

130.003 1.050.475 1.180.481 280.288 351.792 5
48.401 1.180.481 953.023 (889.173) 63.840 
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12. Imobilizado  12.1 Controladora 
31/12/2017 31/12/2016 

Imobilizado de uso Taxa anual ponderada de depreciação Custo Depreciação acumulada Valor líquido Custo Depreciação acumulada Valor líquido 
Equipamentos de processamento de dados 20,00%          

   2.153  (1.517)               636              2.148           
  (1.276)               872  

Benfeitorias em propriedades de terceiros 10,00%         
      530  (371)               159                530          

     (318)               212  
Móveis e utensílios 10,00%         

      343  (294)                 49                340          
     (262)                 78  

Veículos de apoio 20,00%         
      110  (102)                   8                115          

       (90)                 25  
Máquinas, aparelhos e equipamentos 10,00%         

        36  (33)                   3                  44          
       (31)                 13  

Instalações 10,00%         
        19  (18)                   1                  19          

       (18)                   1  
Equipamentos de comunicação 10,00%         

          9            (7)                   2                    9          
         (4)                   5  

Edificações e melhoramentos 4,00%  
365  (177)  188  -  

-  - 
3.565 (2.519) 1.046 3.205 (

1.999) 1.206 
12.1.1. Movimentação do custo Imobilizado de uso Saldo 31/12/2016 Adições de Bens Baixa de Bens Outras movimen- tações Saldo 31/12/2017 
Equipamentos de processamento de dados 2.1

48 5 - - 
2.153 

Benfeitorias em propriedades de terceiros 5
30 - - - 

530 
Móveis e utensílios 3

40 3 - - 
343 

Veículos de apoio 1
15 - (5) - 

110 
Máquinas, aparelhos e equipamentos 

44 - (8) - 
36 

Instalações 
19 - - - 

19 
Equipamentos de comunicação 

9 - - - 
9 

Edificações e melhoramentos 
- - - 365 (a) 

365 
3.205 8 (13) 365 

3.565 
 (a) Reclassificação de Imóvel operacional alocado em outra rubrica no per

íodo. 
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12.1.2. Movimentação da depreciação  Imobilizado de uso Saldo 31/12/2016 
Depreciação Saldo 31/12/2017 

Equipamentos de processamento de dados (1.27
6) (241) (1.517) 

Benfeitorias em propriedades de terceiros (31
8) (53) (371) 

Móveis e utensílios (26
2) (32) (294) 

Veículos de apoio (9
0) (12) (102) 

Máquinas, aparelhos e equipamentos (3
1) (2) (33) 

Instalações (1
8) - (18) 

Equipamentos de comunicação (
4)                 (3)            (7) 

Edificações e melhoramentos 
- (177) (177) 

  (1.99
9)  (520)  (2.519) 

12.2. Consolidado 
31/12/2017 31/12/2016 

Imobilizado de uso Taxa anual pondera- da de depreciação Custo Depreciação acumulada Valor líquido Custo Depreciação acumulada Valor líqui- do 
Veículos de passageiros 7% a 8% 

 1.029.449   (302.868)  726.581   1.122.999 
(382.213) 740.786 

Edificações e melhoramentos 4,00% 
 60.822   (1.146)  59.676   69.541 

(1.142) 68.399 
Veículos de carga 8,00% 

 77.965   (29.609)  48.356   92.667 (
31.046) 61.621 

Benfeitorias em propriedades de terceiros 10,00% 
 24.834   (9.654)  15.180   24.718 

(7.970) 16.748 
Máquinas, aparelhos e equipamentos 10,00% 

 24.293   (14.554)  9.739   23.586 (
14.420) 9.166 

Adto a fornecedor de imobilizado - 
 6.809   -   6.809   6.809 

- 6.809 
Obras em andamento - 

 7.854   -   7.854   4.113 
- 4.113 

Equipamentos de processamento de dados 20,00% 
 9.606   (7.450)  2.156   9.307 (

6.742) 2.565 
Veículos de apoio 20,00% 

 4.111   (3.270)  841   5.026 (
3.272) 1.754 

Móveis e utensílios 10,00% 
 5.384   (3.748)  1.636   5.069 (

3.416) 1.653 
Equipamentos de comunicação 10,00% 

 1.435   (817)  618   1.281 
(706) 575 

Terrenos - 
 441   -   441   441 

- 441 
Instalações 10,00% 

 63   (44)  19   63 (
40) 23 

Veículos em fase de montagem - 
22.605  -   22.605   8 

- 8 
1.275.671  (373.160)  902.511  1.365.628 

(450.967) 914.661 
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12.2.1 Movimentação do custo Imobilizado de uso  Saldo 31/12/2016 Adições de Bens Baixa de Bens Outras Movimentações  Saldo 31/12/2017 
Veículos de passageiros         1.122.999  

  139.767     (232.653)                      (664) (a) 
1.029.449 

Edificações e melhoramentos              69.541  
             -        (4.116)                   (4.603) (b)    

    60.822  
Veículos de carga              92.667  

        104      (14.806)                           -          77.965  
Benfeitorias em propriedades de terceiros              24.718  

        116                -                            -          24.834  
Máquinas, aparelhos e equipamentos              23.586  

      1.757                -                    (1.050) (c)   
     24.293  

Adto a fornecedor de imobilizado                6.809  
             -                -                            -           6.809  

Obras em andamento                4.113  
      4.022           (259)                        (22)          7.854  

Equipamentos de processamento de dados                9.307  
        297                -                            2           9.606  

Veículos de apoio                5.026  
        799        (1.714)                           -           4.111  

Móveis e utensílios                5.069  
        317                -                           (2)          5.384  

Equipamentos de comunicação                1.281  
        154                -                            -           1.435  

Terrenos                  441  
             -                -                            -              441  

Instalações                    63  
             -                -                            -                63  

Veículos em fase de montagem                      8  
    40.729      (18.132)                           -          22.605  

          1.365.628  
  188.062     (271.680)                   (6.339)    1.275.671  

 12.2.2 Movimentação da depreciação Imobilizado de uso Saldo 31/12/2016 Depreciação Baixa da Depre- ciação Outras Movimentações Saldo 31/12/2017 
Veículos de passageiros       (382.213)           

(55.612)          134.801                        156       (302.868) 
Edificações e melhoramentos           (1.142)          

         (4)                    -                            -        
 (1.146) 

Veículos de carga         (31.046)          
  (2.995)             4.432                            -         (29.609) 

Benfeitorias em propriedades de terceiros           (7.970)          
  (1.875)                191                            -        

 (9.654) 
Máquinas, aparelhos e equipamentos         (14.420)          

  (1.504)                    4                     1.366         (14.554) 
Equipamentos de processamento de dados           (6.742)          

     (710)                    2                            -          (7.450) 
Veículos de apoio           (3.272)          

     (478)                480                            -          (3.270) 
Móveis e utensílios           (3.416)          

     (336)                    4                            -          (3.748) 
Equipamentos de comunicação              (706)          

     (111)                    -                            -        
    (817) 

Instalações               (40)          
         (4)                    -                            -               (44) 

        (450.967)             (63.629)            139.914        
               1.522        (373.160) 

 (a) Baixa de veículos destinados à venda (b) Reclassificação de Imóvel operacional alocado em outra rubrica no per
íodo 

(c) Baixa de aparelhos e equipamentos identificados em inventário realiza
do no exercício corrente 
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13. Intangível   13.1 Controladora  Em 31 de dezembro de 2017, o saldo desta conta no valor de R$531 re
fere-se a licença de uso de Softwares, a baixa significativa refere-se a tr

ansferência em 01/03/2017 
para as controladas do direito de uso do Software conforme descrito abaix

o .  
 Em 31 de dezembro de 2016 o saldo de R$9.560 referia-se a direitos de u

so do Software SAP S4/HANA, conforme contrato máster de arrendament
o mercantil em 13/06/2016 

celebrado pela HP Financial Services Arrendamento Mercantil S/A no valo
r de R$ 5.780. 

 13.2 Consolidado 31/12/2017 31/12/2016 Intangível Taxa anual ponderada de amortização Custo Amortização acumulada Valor líqui- do Custo Amortização acumulada Valor líquido 
Direito de concessão -  54.719 

(23.213) 31.507         48.544          (20.579)    
   27.965  

Softwares 20%         12.581     
       (3.734) 8.846         11.741            (2.021) 

        9.720  
Outros -                 -   

                 -                -                  7                    -  
              7  

        67.300          (26.947) 40.353         60.292  
        (22.600)       37.692  

 O ativo intangível é composto principalmente pelos direitos de concessão
 e exploração das linhas de transporte de passageiros, municipal e rodov

iário, das empresas contro-
ladas, conforme quadro apresentado a seguir. Todos são amortizados de 

forma linear pelo prazo determinado em seus contratos. 
 13.2.1 Movimentação do intangível  Intangível Saldo 31/12/2016 Adições de Bens  Baixa de Bens Saldo 31/12/2017 
Direito de concessão       48.544  

6.175 (a) - 54.719 
Softwares       11.741  

10.126 (b) (9.286) 12.581 
Outros               7  

             -   (7) -       60.292  16.301  (9.293) 67.30
0 

 (a) Refere-se substancialmente ao pagamento pela investida Blumob Con
c. de Transp. Urbano de Blumenau SPE Ltda. referente ao direito de conc

essão de linhas no Municí-
pio de Blumenau. 
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(b) Refere-se substancialmente a baixa do direito de uso do Software con
forme descrito na nota nº 13.1. pela controladora e ao reconhecimento pro

porcional no intangível das 
controladas em 01/03/2017.  13.2.2. Movimentação da amortização  Intangível Saldo 31/12/2016 Amortização Saldo 31/12/2017 

Direito de concessão (20.579) (2.634
) (23.213) 

Softwares (2.021) (1.713
)           (3.734) (22.600) (4.347) (26.947) 14. Empréstimos e Financiamentos  O saldo deste grupo de contas é composto substancialmente por contrato
s na modalidade Finame firmados com diversas instituições financeiras, p

elas empresas controladas 
do segmento de Transporte Rodoviário de Passageiros e Cargas, para a 

aquisição de veículos novos na renovação da frota. Para aprovação e obt
enção destes financiamen-

tos, são necessárias quantias de entrada na aquisição dos bens. Eventua
lmente, as empresas de mobilidade, efetuam contratos de capital de giro 

para suprir tais necessida-
des.   A Controladora Comporte Participações S.A., detém empréstimos de Cap

ital de Giro para suportar suas operações de investimentos e recentemen
te, adquiriu financiamento 

de softwares. Apresentamos a composição destes saldos a seguir:  
Controladora Consolidado 

Vencimentos Modalidade Taxa média de juros efetiva (a.a.) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 
31/12/2016 

Empréstimos - Capital de giro 
152.595 180.920 318.046 341.047 

Banco ABC Brasil 2017 
Pós fixado CDI100%/15% 

- 5.784 - 5.785 
Banco Bradesco 2016 

Pós fixado CDI117%/3% 
- - 8.168 16.827 

Banco do Brasil 2019 
Pós fixado CDI178%/17% 100.71

6 95.074 106.692 116.669 
Banco Mercedes 2022 

Pré fixado 16%/19% 
- - 25.913 19.575 

Banco Safra 2016 
Pós fixado CDI210%/7% 

- - 31.885 21.855 
Banco Santander 2019 

Pré fixado / Pós fixado TJLP / CDI106%/17% 51.879 
80.062 144.135 158.898 

Banco Caruana 2019 
Pré fixado 6% 

- - 1.253 2.027 
Encargos sobre empréstimos 

- - - (589) 
Empréstimos com consórcios 

- - 4.362 6.268 
Safra - Consórcio Pró-Urbano 2018 

Pós fixado CDI100%/19% 
- - 4.362 8.713 

Encargos sobre empréstimos com consórcios 
- - - (2.445) 

Empréstimos conta garantida 
- 2.999 7 16.594 

Banco Bradesco 2016 
Pós fixado CDI117%/3% 

- 2.999 7 13.557 
Banco do Brasil 2019 

Pós fixado CDI178%/17% 
- - - 1.000 
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Banco Safra 2016 
Pós fixado CDI210%/7% 

- - - 2.037 
Financiamentos 

- - 229.532 256.541 
Banco Bradesco 2016 

Pré fixado / Pós fixado TJLP/6%+% 
- - 62.050 23.699 

Banco do Brasil 2019 
Pré fixado / Pós fixado TJLP/6%+9% 

- - 11.745 25.279 
Banco Itaú 2019 

Pré fixado 6% 
- - 3.008 556 

Banco Itaú BBA 2019 
Pré fixado / Pós fixado TJLP/6%+% 

- - - 5.343 
Banco Mercedes 2022 

Pré fixado / Pós fixado TJLP/7%+15% 
- - 84.642 101.552 

Banco Safra 2019 
Pré fixado  5%16 

- - 23.688 17.801 
Banco Santander 2020 

Pré fixado / Pós fixado TJLP/5%+% 
- - 44.399 85.447 

Encargos sobre financiamentos 
- - - (3.136) 

Empréstimos no exterior 
- - - 1.091 

Banco do Brasil 2016 
Pré fixado 9% 

- - - 1.091 152.595 183.919 551.947 621.541 
Circulante 

107.704 79.929 338.649 308.999 
Não circulante 

44.891 103.990 213.298 312.542 152.595 183.919 551.947 621.541 
Garantias  Os contratos das modalidades de empréstimos e financiamentos possuem

 garantias conforme mencionados abaixo: 
Modalidade Garantias Empréstimos - Capital de giro Sócios como garantidores Financiamentos Alienação fiduciária dos bens financ

iados 
Empréstimos no exterior Fianças dos sócios  15. Debêntures Controladora Consolidado Debêntures 31/12/2017 3

1/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 
Banco Bradesco 51.300 (a) 

68.400 71.401 (a) e (b) 108.401 
Custos sobre debêntures - 

(916) - (916) 
Juros sobre debêntures 602 

1.368 2.748 1.462 51.902 68.852 74.149 1
08.947 

Circulante 17.702 
18.229 35.502 36.101 

Não circulante 34.200 
50.623 38.647 72.846 51.902 68.852 74.149 1

08.947 
(a) Banco Bradesco - Comporte  
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Refere-se à emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
 da espécie quirografária, com garantia fidejussória, para distribuição púb

lica, a escritura de emissão 
é celebrada de acordo com a autorização da Assembleia Geral Extraord

inária da Emissora (“AGE”), realizada em 23 de outubro de 2015 e regis
trada na JUCESP sob. nº 

519.893/15-3 em 25 de novembro de 2015 a qual foi contraída, pelo Banc
o Bradesco. 

 A partir da data da emissão as debêntures contemplam juros remuneratór
ios correspondentes a 100% da variação acumulada do DI - Depósitos Int

erfinanceiros acrescidas de 
3,30% ao ano. A remuneração será paga em parcelas semestrais e calcu

lada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis, por dias úteis 
decorridos, incidente sobre 

o saldo devedor do Valor Nominal Unitário apurado.  Prazo de vigência e data de vencimento  As debêntures tem prazo de vigência de 5 (cinco) anos, vencendo-se em 1
7 de novembro de 2020. 

O valor nominal unitário das debêntures será amortizado em 5 (cinco) parc
elas anuais, iguais e consecutivas, sendo a primeira parcela em 17 de nov

embro de 2016.  
 Vencimento antecipado  Será considerado antecipadamente vencida as debêntures, independente

mente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, tornando-se imedia
tamente exigível da emis-

sora o pagamento do valor nominal unitário das debêntures em circulação
, acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis, desde a data de

 integralização ou da última 
data de pagamento da remuneração, conforme seja o caso, até a data do

 seu efetivo pagamento e demais encargos devidos e não pagos até a da
ta do vencimento antecipa-

do, na ocorrência de certas hipóteses, as quais serão apresentadas em su
a relevância, tais como: 

 •
 Descumprimento de quaisquer obrigações pecuniárias, em especial referente ao pagame

nto do principal e juros; 
•
 Se os garantidores sofrerem protestos individualmente ou de forma agregada de determ

inados valores; 
•
 Se a emissora ou qualquer das empresas garantidoras requererem a sua recuperação 

extrajudicial ou judicial, independentemente de deferimento do processam
ento da 

recuperação ou de sua concessão pelo juiz competente; 
•
 Decretação do vencimento antecipado de qualquer operação financeira ou de mercados

 de capitais contratada pela Emissora de determinados valores; 
•
 Cisão, fusão, incorporação, incorporação de ações ou qualquer forma de reorganização 

societária em que os acionistas da Emissora não mantenham o controle a
cionário; 

•
 Não observância, pela emissora, da destinação dos recursos da Emissão prevista na Es

critura; 
•
 Transformação da Emissora em sociedade limitada; 
•
 Redução de capital social da emissora ou qualquer controlada que represente mais d

e 10% do total do patrimônio líquido do exercício social imediatamente 
anterior à 

redução; 
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•
 Sequestro, aresto ou penhora de ativos da Emissora que representem ao menos 10% do

 Patrimônio Líquido imediatamente anterior ao fato;  
•
 Não observância pela emissora do índice financeiro Dívida Líquida/EBITDA que não p

oderá ser superior a 3,5 (três inteiros e cinco décimos) referente ao exe
rcício de 

2015. A Companhia avaliou todas as cláusulas relacionadas ao vencimento ant
ecipado e entende que em 31 de dezembro de 2017 está adimplente a to

das as condições estipula-
das contratualmente.  As demais hipóteses encontram-se disponíveis na sede da companhia.   Garantias  Como garantias, as debêntures contarão com alienação fiduciária de 6 (s

eis) imóveis em favor do Agente Fiduciário, os quais pertencem à empres
as direta ou indiretamente 

controladas em conjunto pelos acionistas da Emissora:  Imóvel de propriedade da Patrimony Administradora de Bens S/A:  •
 Matrícula nº 208.002 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José dos

 Campos – SP; 
 Imóveis de propriedade da Tessino Participações Ltda.:  

•
 Matrícula nº 33.106 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Bernardo d

o Campo – SP; 
•
 Matrícula nº 79.817 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piracicaba– SP

; 
•
 Matrícula nº 12.239 do 10º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo 

– SP; 
•
 Matrícula nº 115.244 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão Preto

 – SP; 
 Imóveis de propriedade da Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S

/A:  
•
 Matrículas nº 74.567, 74.568 e 74.569 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

 de Avaré– SP (observado que referido imóvel foi integralizado no capital 
social da 

Tessino Participações Ltda. e tal transferência está em fase de regularizaç
ão perante o competente registro de imóveis, conforme será previsto no re

spectivo contrato de 
alienação fiduciária de Imóvel);  
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 (b) Banco Bradesco – Controladas  O valor de R$20.101, refere-se à emissão de debêntures transferida da c
oligada Patrimony Administradora de Bens S/A para a controlada Viação 

Piracicabana Ltda. A emis-
são refere-se a debêntures simples, não conversíveis em ações, da espé

cie quirografária, com garantia fidejussória, para distribuição pública, a es
critura de emissão é cele-

brada de acordo com a autorização da Assembleia Geral Extraordinária d
a Emissora (“AGE”), realizada em 20 de março de 2013 e registrada na J

UCESP sob nº 120.012/14-
5 em 31 de março de 2014 a qual foi contraída, pelo Banco Bradesco.  A partir da data da emissão as debêntures contemplam juros remunerató

rios correspondentes a 100% da variação acumulada do DI - Depósitos I
nterfinanceiros e 2,12% ao 

ano.  Prazo de vigência e data de vencimento  As debêntures terão prazo de vigência de 5 (cinco) anos, vencendo-se em
 24 de março de 2019 (“data de vencimento”), ressalvadas as hipóteses d

e vencimento antecipado 
ou resgate total das debêntures. A remuneração será paga mensalmente,

 a partir da data de emissão, sendo o primeiro pagamento realizado em 24
 de abril de 2014. 

 Vencimento antecipado  Será considerado antecipadamente vencida as debêntures, tornando-se 
imediatamente exigível da emissora o pagamento do valor nominal unitá

rio não amortizado das de-
bêntures em circulação, acrescido da remuneração, calculada pro rata te

mporis, desde a data da primeira subscrição e integralização ou a data d
e pagamento da remunera-

ção imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo p
agamento, dos encargos moratórios, se houver, e de quaisquer outros va

lores devidos na data em 
que tomar ciência da ocorrência.  A Companhia avaliou todas as cláusulas relacionadas ao vencimento ant

ecipado e entende que em 31 de dezembro de 2017 está adimplente a to
das as condições estipula-

das contratualmente.  Garantias  Como garantias, as debêntures contarão com hipoteca os imóveis indicad
os: 

 •
 Imóvel objeto da matrícula nº 64.473 do Primeiro Oficial de Registro de Imóveis de Santo

 André – SP; 
•
 Imóvel objeto da matrícula nº 125.040 do Décimo Quinto Oficial de Registro de Imóveis d

a Comarca da Capital do Estado de São Paulo; 
•
 Imóvel objeto da matrícula nº 166.127 do Décimo Quinto Oficial de Registro de Imóveis d

a Comarca da Capital do Estado de São Paulo; 
•
 Imóvel objeto da matrícula nº 137.481 do Terceiro Oficial de Registro de Imóveis de Cam

pinas – SP 
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16. Arrendamentos financeiros 
Controladora Consolidado 

Arrendamento mercantil Vencimentos 
Indexador Taxa média de juros efe- tiva (aa) 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/

12/2016 
HP Financial Services Arrendamento Mercantil S.A. 2021 

Pré fixado / Pós fixado CDI/2% 8.231 
11.528 8.364 11.528 

Banco Mercedes Bens 2018 
Pré fixado 4% - 

- 22.073 1.793 
Banco Safra 2018 

Pré fixado / Pós fixado CDI/5%+10% - 
- 7.211 563 

Banco Santander 2018 
Pré fixado 5% - 

- 942 1.051 
S. G. Equipment Finance 2020 

Pré fixado / Pós fixado TJLP/5% 1.565 
2.676 1.591 2.676 

Banco Bradesco 2020 
Pós fixado CDI/4,72% - 

- 288 - 
Banco Volvo 2022 

Pré fixado 11,88% - 
- 390 - 

Banco do Brasil 2020 
Pós fixado CDI/4,53% - 

- 1.339 - 
Encargos sobre arrendamento mercantil 

- (427) - (779) 
Banco Mercedes Bens 

- - - (115) 
Banco Santander 

- - - (236) 
Banco Safra 

- - - (1) 
S. G. Equipment Finance 

(427) - (427) 9.796 13.777 42.198 16.832 
Circulante 

2.531 3.292 9.611 4.846 
Não circulante 

7.265 10.485 32.587 11.986 9.796 13.777 42.198 16.832 
 O Grupo Comporte, possui arrendamento mercantil financeiro que, em su

a relevância, referem-se a aquisições de veículos de apoio e hardwares. E
m junho de 2016, a Controladora 

firmou contrato com o HP Financial Services Arrendamento Mercantil, para
 aquisição de licenças do software SAP S4/HANA, conforme disposto na n

ota explicativa 13.1. 
 Os arrendamentos classificados neste grupo tem características de finan

ciamentos, onde a Companhia e suas Controladas assumem os riscos d
os bens adquiridos e a opção de 

compra está intrínseco em suas parcelas.   
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A seguir apresentamos a composição do endividamento por vencimento 
da controladora e consolidado, conforme o saldo nas notas explicativas: 

14. Empréstimos e financiamen-
tos, 15. Debêntures e 16. Arrendamento financeiro.  Controladora 2018 2019 2020 20

21 Total 
Arrendamentos financeiros 2.531 2.820 2.711 1

.734 9.796 
Capital de giro 107.704 44.891 - 

- 152.595 
Debêntures 17.702 17.100 17.100 

- 51.902 127.937 64.811 19.811 1.734 214.293  Consolidado 2018 2019 2020 20
21 2022 Total 

Arrendamentos financeiros 9.611 11.390 10.715 9
.259 1.223 42.198 

Capital de giro 238.682 79.364 - 
- - 318.046 

Capital de giro – Consórcio 1.461 1.460 1.441 
- - 4.362 

Conta Garantida 7 - - 
- - 7 

Debêntures 35.502 21.547 17.100 
- - 74.149 

Financiamentos 95.598 52.222 35.202 29
.188 17.322 229.532 380.861 165.983 64.458 38.447 18.545 668.294 
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17. Obrigações tributárias  Controladora   Consolidado   31/12/2017   31/12/2016   31/12/2017   31/12/2016 IRRF a recolher                 10                      9               1.881               1.545  PIS a recolher            1.374               1.408               2.228               1.940  COFINS a recolher            6.321               6.490             10.231               8.951  (-) Depósito judicial PIS / COFINS (7.701)    (7.701)   (7.701)   (7.701) ICMS a recolher                 -                     -            109.620          102.076  (-) Depósito judicial ICMS                 -                     -     (95.659)    (95.659)  ISS a recolher                 -                     -                2.001               1.128  PIS/COFINS/CSLL retenções de 3º a recolher                 22                    11                  234                  254  ISS retido de terceiros a recolher                 -                     -                     38                    43  INSS retido de autônomos e pesso-as jurídicas a recolher                   11                    -                   634                  160  IPTU                 -                     -                     -                   206  Créditos tributários (a)                  -                     -              36.816             28.843  Outros                  -                     -     256                     1     37                 217    60.579            41.787                  Circulante                 37    217   21.883   11.064 Não circulante -                    -     38.696   30.723                 37                  217    60.579   41.787       (a) Em 2016, o departamento jurídico do grupo admitiu teses sobre a apuração, que excluem o ICMS e ISS da base do de cálculo do PIS, COFINS e INSS. Para isto o Grupo Comporte, iniciou um processo administrativo para recuperação destes créditos. Considerando que todas as tomadas de créditos ainda não foram homologadas, a título de garantir o postulado da prudência, adotamos o registro dos passivos referentes a esta obrigação até que o processo esteja transitado e julgado. 18. Parcelamentos fiscais                Consolidado   31/12/2017   31/12/2016 Circulante 60.256    1.270 Não circulante 7.077    3.529 67.333    4.799  Em 31 dezembro de 2017 o saldo substancial desta rubrica refere-se a ajustes de exercícios anteriores das con-troladas, devido à débitos de tributos federais (IRPJ, CSLL e IRRF) oriundos de auto de infração lavrado em 2017 por motivo de erro no cálculo de apuração do lucro real, utilizando-se base tributável a menor no período de 2012 a 2015, as empresas aderiram ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) com pagamento de 5% de entrada e saldo remanescente a ser quitado com utilização de créditos de Prejuízos Fiscais e Base Negativa de CSLL. A Companhia não reapresentou os saldos pois seus efeitos não são generalizados nas con-tas de balanço.  Em 31 de dezembro de 2016 o saldo refere-se substancialmente a empresa Expresso União Ltda., pois em mar-ço de 2016, foram deferidos parcelamentos com base na Lei 7.116, dos débito de ICMS do Estado do Rio de Janeiro dos anos de 2011 a 2014. As multas e os encargos referentes ao parcelamento foram apropriados no resultado do exercício e mensalmente são apropriados os juros pro rata temporis do exercício. 19. Obrigações trabalhistas   Controladora  Consolidado   31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 Salários a pagar  -                   -     21.435            15.301  INSS a recolher                   2                      1             13.494             10.974  FGTS a recolher  -                   -                4.501               4.113  Contribuições  -                   -                   188                  330  Pró-labore                   5                      5                  452                  397  Férias e 13º salário  -                   -              56.645             53.147  Outros  -                   -     283                   77                    7                      6    96.998            84.339  
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20. Adiantamentos      Consolidado     31/12/2017  31/12/2016 Adiantamentos de clientes              3.056                  220  Consórcios              5.572               5.459  Fretamento contínuo e eventual                 937                    77  Venda de bens                 225               1.268  Venda de passagens rodoviárias                 372               1.234  Venda de passes - Transporte urbano                 829               1.221  Venda de passes e vale transportes                 559               5.199  Venda de passagem - guichê virtual                 290                  427  Outros                 709               2.458             12.549             17.563  21. Outras obrigações   Controladora  Consolidado   31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 Obrigações folha de pagamento a pagar                 -                         -                  140               2.660  Indenizações a pagar                 -                         -               6.510  (a)            3.372  Doc devolvido                 -                         -                    -                     34  Credores diversos                   2                    48                    -                2.136  Alugueis e condomínios                 -                         -                    -                   407  Remissão de passes                 -                         -                    -                   310  Comissões                 -                         -                    -                       4  Taxa de fiscalização                 -                         -    1.718                 855  Outorgas                 -                         -               2.403               2.784  Cheques a compensar                   1                        -                  142                  459  Caução                 -                         -    80                 147  Outras contas a pagar               867               3.513    5.937              7.925    870              3.561    16.930            21.093                  Circulante 870              3.517    14.727             16.559  Não circulante                 -                     44               2.203               4.534                  870               3.561    16.930            21.093  (a) saldo decorrente do aumento de contingências trabalhistas e tributárias no exercício.  22. Passivos contingenciais  Durante o curso normal de seus negócios, a controladora e suas controladas são partes envolvidas, direta e indiretamente, em processos judiciais de ordem cível, tributária e trabalhistas, deixando o grupo Comporte ex-posto a riscos de desembolso. Durante o período de discussão dos processos, estes riscos são tratados como contingências e são suportados por provisões.  A Administração, com base nas informações de seus assessores jurídicos, na análise das demandas judiciais pendentes e na experiência anterior referente às quantias reivindicadas nas ações trabalhistas, cíveis e tributá-rias, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir os prováveis desembolsos futuros de caixa estimados com as ações em curso. A seguir apresentamos os detalhamentos deste grupo de contas, que é aplicável somente às controladas, pois a controladora não detêm processos:   
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22.1. Composição  Os passivos contingências estão dispostos da seguinte forma:     Consolidado     31/12/2017  31/12/2016 Processos cíveis (a)              2.532               6.873  Processos trabalhistas (b)            24.854               9.961  Processos tributários (c)              5.505                    14               32.891             16.848   (a) Processos cíveis: Os processos cíveis correspondem principalmente a processos envolvendo pleitos de indenização por perdas e danos, inclusive morais, oriundos de seus clientes. (b) Processos trabalhistas: Referem-se a diversas demandas trabalhistas movidas por ex-colaboradores da Companhia, de suas controladas, ou de empresas prestadoras de serviços. Tais processos envolvem principal-mente horas extras, seus reflexos e respectivos encargos. (c) Processos tributários: Referem-se substancialmente a autos de infração e execuções fiscais da Companhia e suas controladas. 22.2. Mapa de movimentação dos passivos contingenciais  A seguir, apresentamos movimentação do grupo durante o exercício:  Consolidado     Saldo em 31/12/2016 Adições Baixas Saldo em 31/12/2017 Processos cíveis   6.873 2.036 (6.377) 2.532 Processos trabalhistas   9.961 16.030 (1.137) 24.854 Processos tributários   14 5.509 (18) 5.505     16.848 23.575 (7.532) 32.891  Em função da vasta quantidade de processos dos quais o Grupo Comporte está envolvido e as particularidades de cada processo não é possível determinar ou estimar o prazo de desembolso deste grupo de passivos contin-gentes.  Além das provisões para contingências registradas, a Companhia encontra-se envolvida em outras demandas judiciais, que nossos assessores jurídicos julgam como sendo de perda possível, portanto, não requerem regis-tros contábeis. Vide composição abaixo:    Consolidado   31/12/2017   31/12/2016 Processos cíveis 88.716  127.435 Processos trabalhistas 17.270  13.434 Processos tributários (a) 113.953  -   219.939  140.869    
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(a) Em 31 dezembro de 2017 o saldo é composto substancialmente por processos relativos à débitos de tributos federais (IRPJ, CSLL e IRRF) das controladas Viação Piracicabana e Princesa do Norte, oriundos de auto de infração lavrado em 2017 por motivo de possível erro no cálculo de apuração do lucro real, utilizando-se base tributável a menor no período de 2012 a 2015.  Outras contingências poderão advir de eventuais fiscalizações, pois os livros fiscais da Companhia estão sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes, quer seja nos âmbitos federal, estadual ou municipal, retroati-vamente, por períodos variáveis de tempo, de acordo com a legislação vigente. A Administração é de opinião que em 31 de dezembro de 2017 não era conhecida qualquer contingência significativa, além das já registradas e divulgadas em suas demonstrações financeiras.  23. Patrimônio líquido   23.1. Capital social  Em 31 de dezembro de 2017 e de 31 de dezembro de 2016, o capital social subscrito no valor de R$236.091 (R$ 402 a integralizar), sendo capital social total de R$ 235.689 é composto por  2.087.332 ações ordinárias nomina-tivas, possuídas por pessoas jurídicas residentes no País, sendo assim distribuídas.     31/12/2017   31/12/2016 Capital Social (em Reais) 236.090.871   236.090.871 (-) Capital Social a Integralizar :        (402.144)               (402.144) Aller Participações S/A        (100.536)               (100.536)        Limmat Participações S/A        (100.536)               (100.536) Vaud Participações S/A        (100.536)               (100.536) Thurgau Participações S/A        (100.536)               (100.536)   235.688.727   235.688.727 23.2. Reserva de capital  Em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016, o saldo desta conta no valor de R$ 65.309 na Contro-ladora refere-se a reserva especial de ágio na incorporação.   Quantidade de ações Acionistas  %  31/12/2017   31/12/2016 Aller Participações S/A 25,00% 521.833   521.833 Limmat Participações S/A 25,00% 521.833   521.833 Vaud Participações S/A 25,00% 521.833   521.833 Thurgau Participações S/A 25,00% 521.833   521.833   100,00% 2.087.332   2.087.332 
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23.3. Reserva de reavaliação  A reserva de reavaliação reflete, de forma equivalente, a diferença entre o valor de ativo fixo no balanço patrimo-nial e seu valor estimado de mercado, nas seguintes investidas:  31/12/2017 31/12/2016 Cidade Verde Transporte Rodoviário Ltda. 1.613 1.613 Ingá Turismo e Serviços Ltda. 1.455 1.455 Expresso Maringá Ltda. 178 178 3.246  3.246  23.4. Retenção de lucros  Reserva de lucros  A reserva de lucro foi constituída dentro dos preceitos legais, após o pagamento dos dividendos obrigatórios e está representada da seguinte maneira:   Retenção de lucros 31/12/2017 31/12/2016 Retenção de lucros 112.153 91.491 Dividendos obrigatórios (23.124) (6.932) Ajustes de exercícios anteriores (a) (68.196) - Reserva de reavaliação  - (167) Ajuste de avaliação patrimonial 253 33 Resultado do exercício 92.498 27.728 113.584 112.153  (a) Refere-se a ajustes de exercícios anteriores das controladas, devido à débitos de tributos federais (IRPJ, CSLL e IRRF) oriundos de auto de infração lavrado em 2017 por motivo de erro no calculo de apuração do lucro real, utilizando-se base tributável a menor no período de 2012 a 2015, as empresas aderiram ao Programa Es-pecial de Regularização Tributária (PERT) com pagamento de 5% de entrada e saldo remanescente a ser quita-do com utilização de créditos de Prejuízos Fiscais e Base Negativa de CSLL.  Cálculo dos dividendos obrigatórios 31/12/2017 31/12/2016 (=) Lucro líquido do exercício             92.498                  27.728  (-) Reserva legal (a)                        -                             -  (=) Base do dividendo mínimo obrigatório (lucro ajustado)             92.498                  27.728  % Percentual do dividendo obrigatório 25% 25% (=) Dividendos obrigatórios (b)             23.124                    6.932  (-) Dividendos distribuídos do exercício              (3.543)                  (2.175) (=) Dividendos obrigatórios a distribuir             19.582                    4.757   (a) Reserva legal  A reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro do exercício, até alcançar 20% do capital social, e sua utilização está restrita à compensação de prejuízos, após terem sido absorvidos os saldos de lucros acumu-lados e das demais reservas de lucros, e ao aumento do capital social a qualquer momento a critério da Compa-nhia.   
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 Em atendimento ao § 1º da Lei 6.404/76 - SEÇÃO II, que trata: (..)  “§ 1º A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder de 30% (trinta por cen-to) do capital social.”.(..)   A Companhia não constituiu reservas legais neste exercício por entender que suas reservas legais e de capital superam o limites previstos em Lei, sendo R$16.961 em 31 de dezembro de 2017 e o mesmo em 31 de dezem-bro de 2016.  (b) Dividendos obrigatórios  A Administração através da Assembleia Geral Ordinária aprovou a distribuição de dividendos no valor bruto de R$23.124. O valor de dividendos distribuídos corresponde a R$11,08 em reais por ação.  23.5. Ajustes de avaliação patrimonial  Conforme previsto no CPC 27 e em atendimento às orientações contidas na Interpretação Técnica ICPC 10, as investidas listadas no quando abaixo reconheceram o ajuste do valor justo do ativo imobilizado no prazo permiti-do para a adoção inicial dos CPCs. A contrapartida do referido ajuste, líquido de imposto de renda e contribuição social diferidos, foi reconhecida na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio líquido. Esta rubrica, na Controladora refere-se ao reconhecimento equivalente destes saldos e sua realização ocorre a medida em que a depreciação do ajuste a valor justo do imobilizado é reconhecido nas investidas.  31/12/2017 31/12/2016 E.O. Pássaro Marron S/A 502 509 Litorânea Transp. Coletivos Ltda. 2.971 2.711 3.473  3.220 
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24. Receita líquida 
 (a) No segundo semestre de 2016, iniciou-se a prestação de serviços de transporte de passageiros rodoviário da controlada BR Mobilidade Baixada Santista S/A - SPE. (b) Em 31 de dezembro de 2017 o saldo relevante (R$ 31.002) desta conta refere-se a remuneração variável de desempenho da EMTU/SP com intuito de aferir o desempenho da controlada BR Mobilidade Baixada Santista S/A - SPE, permitindo monitorar a qualidade do serviço prestado. 

Receita líquida 31/12/2017 % 31/12/2016 %Receita 1.762.489       108,90% 1.672.665 107,69%Transporte de passageiros rodoviários 552.609           34,14% 510.270    32,85%ANTT 82.828             5,12% 170.212    10,96%ARTESP 201.418           12,45% 198.481    12,78%DER Minas Gerais 19.737             1,22% 20.308       1,31%DER Goiás 10.539             0,65% 10.058       0,65%DER Paraná 18.654             1,15% 17.857       1,15%EMTU (a) 219.433           13,56% 93.354       6,01%Transporte de passageiros urbanos 708.354           43,77% 707.998    45,58%Governo do Distrito Federal 231.154           14,28% 232.982    15,00%Prefeitura Municipal de Araraquara 14.382             0,89% 9.271         0,60%Prefeitura Municipal de Blumenau 89.356             5,52% 76.310       4,91%Prefeitura Municipal de São José dos Campos 63.811             3,94% 64.473       4,15%Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes 46.890             2,90% 47.451       3,06%Prefeitura Municipal de Petrópolis 42.765             2,64% 42.209       2,72%Prefeitura Municipal de Praia Grande 33.436             2,07% 52.284       3,37%Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 37.310             2,31% 36.431       2,35%Prefeitura Municipal de Marília 396                   0,02% 380            0,02%Prefeitura Municipal de Santos 125.241           7,74% 122.575    7,89%Prefeitura Municipal de Uberaba 23.613             1,46% 23.632       1,52%Fretamento contínuo 282.234           17,44% 283.748    18,27%Fretamento turismo 29.467             1,82% 18.269       1,18%Transporte de cargas e outras 139.679           8,63% 126.979    8,18%Transporte de veículo leve sobre trilho (a) 16.846             1,04% 6.994         0,45%Outras receitas (b) 33.300             2,06% 18.407       1,19%Impostos e contribuições (116.844)         -7,22% (104.740)   -6,74%Pis (5.124)              -0,32% (4.698)        -0,30%Cofins (23.524)            -1,45% (21.630)     -1,39%ICMS (52.297)            -3,23% (45.404)     -2,92%ISS (6.408)              -0,40% (5.513)        -0,35%INSS s/ faturamento (29.491)            -1,82% (27.495)     -1,77%Outras deduções (27.213)            -1,68% (14.744)     -0,95%1.618.432       100,00% 1.553.181 100,00%
Consolidado
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25. Custos, receitas (despesas) operacionais  Apresentamos a seguir, as receitas, custos e despesas da Companhia e s
uas Controladas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 

2016. 
 25.1. Controladora  31/12/2

017 31/12/201
6 

Despesas gerais e administrativas Outras receitas operacionais Total Despesas gerais e administrativas Outras receitas operacionais Total 
Perdas de participação societária (827) 

- (827) (2.594) - 
(2.594) 

Prestação de serviços (3.406) 
- (3.406) (1.911) - 

(1.911) 
Impostos e taxas (1.367) 

- (1.367) (2.132) - 
(2.132) 

Pessoal (318) 
- (318) (174) - 

(174) 
Aluguel (22) 

- (22) (32) - 
(32) 

Ganhos de participação societária - 
683 683 - 172 

172 
Receita de dividendos e lucros - 

962 962 - 1.078 
1.078 

Amortização (186) 
- (186) (165) - 

(165) 
Depreciação (363) 

- (363) (382) - 
(382) 

Outros (199) 
60 (139) (700) 77 

(623) 
(7.819) 1.705 (4.983) (8.

090) 1.327 (6.763) 
   25.2. Consolidado   

31/12/2016   Custos Despesas comerciais Despesas gerais e administrativas Outras receitas operacionais Total  
Pessoal (647.651) 

(13.927) (41.804) - (703.3
82)  

Combustíveis e lubrificantes (262.819) 
- (11) - (262.830) 

 
Prestação de serviços (23.526) 

(1.969) (86.217) - (111.71
2)  

Materiais (61.631) 
- (18) - (61.649) 

 
Impostos e taxas (5.475) 

- (33.445) 1.822 (37.098) 
 

Aluguel (23.996) 
- (1.727) 2.017 (23.706) 

 
Pedágio (21.190) 

- - - (21.190) 
 

Comissões a terceiros - 
(19.265) - - (19.2

65)  
Pneus e materiais de rodagem (17.689) 

- - - (17.689) 
 

Contingências - 
- (10.615) - (10.615) 

 
PCLD - 

(9.836) - - (9.83
6)  
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Custos Despesas comerciais Despesas gerais e administrativas Outras receitas operacionais Total  
Seguros (3.955)  

- (1.899) - (5.854) 
 

Lanches e refeições (330) 
(233) (4.372) - (4.935)

  
Consórcio - 

- (6.990) 2.927 (4.063) 
 

Fretes e carretos - 
- (3.134) - (3.134) 

 
Veículos de apoio - 

- (3.060) - (3.060) 
 

Perdas de participação societária - 
- (2.594) - (2.594) 

 
Ganhos de participação societária - 

- - 172 172 
 

Reversão de contingências - 
- - 482 482 

 
Reversão da Provisão - FLP - 

- - 673 673 
 

Redução do valor de encargos s/ parcelamentos                 -  
- - 1.115 1.115 

 
Crédito de Pis/Cofins não cumulativo - 

- - 2.484 2.484 
 

Locação de veículos - 
- - 3.527 3.527 

 
Amortização (3.002) 

- (678) - (3.680) 
 

Depreciação (78.125) 
- (3.838) - (81.963) 

 
Outros (44.499) 

(836) (22.253) 4.106 (63.482)
  

(1.193.888) (46.066) (222.655) 
19.325 (1.443.284)  

    
31/12/2017 Custos Despesas comerciais Despesas gerais e        administrativas Outras receitas operacionais Total 

Pessoal (666.112) (15.498) 
(54.573) - (736.183) 

Combustíveis e lubrificantes (267.637) - 
(2) - (267.639) 

Prestação de serviços (36.396) (5.984) 
(65.032) - (107.412) 

Materiais (59.868) (134) 
(2.490) - (62.492) 

Impostos e taxas (7.574) - 
(30.657) 5.044 (33.187) 

Aluguel (23.281) (3.905) 
(3.919) 4.135 (26.970) 

Pedágio (30.251) - 
- - (30.251) 

Comissões a terceiros - (20.778) 
- - (20.778) 

Pneus e materiais de rodagem (13.054) - 
- - (13.054) 

Contingências - - 
(16.043) - (16.043) 

PCLD - - 
(9.163) - (9.163) 

Seguros (19.124) - 
(1.789) - (20.913) 

Lanches e refeições (521) (186) 
(2.025) - (2.732) 

Consórcio - - 
(5.996) 1.573 (4.423) 

Fretes e carretos - - 
(1.269) - (1.269) 
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Custos Despesas comerciais Despesas gerais e        administrativas Outras receitas operacionais Total 
Veículos de apoio (504) (273) 

(1.543) - (2.320) 
Perdas de participação societária - - 

(1.558) - (1.558) 
Ganhos de participação societária - - 

- 980 980 
Revenda de veículos (1.116) - 

- - (1.116) 
Reversão da provisão - FLP - - 

- 10.142 10.142 
Crédito de Pis/Cofins não cumulativo - - 

- 694 694 
Locação de veículos - - 

- 2.992 2.992 
Amortização (1.601) - 

(1.862) - (3.463) 
Depreciação (74.342) - 

(3.465) - (77.807) 
Outros (15.985) (958) 

(14.692) 2.462 (27.318) (1.217.366) (47.716) (216.078) 
28.022 (1.452.938) 

26. Resultado na alienação dos investimentos     Control
adora  Consolidado 

    31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 
Alienação da Global Aviation S.A.                   -     

         13.900                    -              13.900  
Outros resultados da alienação de investimentos   -   

              234                    (88)                  366  
    -   

         14.134                   (88)             14.266  
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27. Resultado financeiro      Controladora  Consolidado     31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016  Receitas financeiras    8.725 33.408 13.463 49.631 Descontos obtidos   - 1 328 1.922 Ganhos com operações de SWAP   - 681 94 2.890 Ganhos com participação em fundos de investimento   19 256 54 362 Juros ativos    3.226 7.812 5.159 13.867 Juros sobre empréstimos (a)   575 3.668 575 3.668 Receita financeira - Consórcio   - - 32 8 Remuneração do capital próprio (b)   499 - 501 2 Rendimento de aplicações financeiras   972 401 2.489 2.785 Variações monetárias ativas   407 417 1.176 635 Variações cambiais ativas (c)   3.027 20.172 3.038 23.459 Outros   - - 17 33  Despesas financeiras    (35.778) (75.734) (91.360) (135.671) Antecipação de recebíveis   - - (446) (3) Descontos concedidos   (2) - (447) (4.194) Despesa financeira – Consórcio   - - (892) (521) IOF   (504) (191) (2.420) (3.000) Juros sobre capital próprio   - - (648) (414) Juros sobre debêntures (d)   (3.444) (14.184) (4.769) (19.762) Juros/encargos sobre empréstimos e finan-ciamentos   (25.212) (39.624) (69.379) (77.281) Perdas com operações de SWAP   - (1.608) - (1.608) Perdas com participações em fundos de investimentos (e)   (2.476) (10.537) (2.476) (10.537) Tarifas bancárias   (348) (52) (3.047) (2.657) Variações monetárias passivas   - (33) (2.893) (105) Variações cambiais passivas   (3.712) (9.200) (3.737) (10.913) Outros (80) (305) (206) (4.676)   (27.053) (42.326) (77.897) (86.040)  (a) Refere-se a apropriação de juros sobre contratos de mútuos firmados.  (b)  Durante o exercício de 2017, a partir de uma estratégia da administração para remunerar o capital próprio dos investido-res, as empresas que compõe o consolidado, Breda Logística e Viação Piracicabana, iniciaram a apuração dos juros sobre capital próprio de acordo com as premissas estipuladas em Lei. (c) Em função das oscilações do dólar em relação ao exercício de 2017, os contratos captados em moeda estrangeira gera-ram ganho com variações cambiais. Observa-se um reflexo contrário equivalente, em relação às operações de SWAP, pois não há ganho com estas operações sem a elevação da moeda estrangeira. (d) Em função das debentures registradas no ativo, no grupo de Partes relacionadas, as empresas do grupo compraram de-bentures da empresa ligada Oeste Sul, conforme maiores detalhes na nota explicativa número 7. Partes relacionadas. (e) Referente a perdas apuradas nos fundos de investimentos conforme mencionado na nota explicativa número 10. Títulos e Valores Mobiliários.    
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28. Imposto de renda e contribuição social  Provisão para o imposto de renda e a contribuição social diferidos  O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto e da contribuição social sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social.   Consolidado Descrição  31/12/2017 31/12/2016 Prejuízos Fiscais -          22.601  Base negativa de contribuição social -            6.499  Diferenças Temporárias: Provisão para crédito de liquidação duvidosa -            7.124  Provisão para demandas judiciais e administrativas            5.094             5.674  Provisão temporariamente indedutível -            5.174  Créditos com instrumentos financeiros derivativos               -                   -  Débitos com instrumentos financeiros derivativos                   -                  33  Depreciação econômica x fiscal      (181.020)      (185.283) Total débitos/créditos fiscais líquidos      (175.926)      (138.178) A Companhia e suas controladas não possuem prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social na apuração do lucro tributável, a compensar com 30% dos lucros tributários anuais, sem prazo para prescrição, nos seguintes montantes: Imposto de Renda e Contribuição Social      Controladora   Consolidado     31/12/2017   31/12/2016   31/12/2017   31/12/2016 Imposto de renda    - (475) (11.104) (9.303) Imposto de renda corrente - - (16.225) (8.349) Imposto de renda diferido - (475) 5.121 (954) Contribuição social  - (171) (4.339) (3.636) Contribuição social corrente - - (6.149) (3.303) Contribuição social diferida - (171) 1.810 (333) - (646) (15.443) (12.939)    
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29. Informações por segmento  As demonstrações por segmento são apresentadas através de relatório interno, fornecido para diretoria e acio-nistas, de modo que permitam avaliar os efeitos financeiros das atividades, para tomada de decisão favorável aos negócios.  A Companhia atua em duas operações, sendo eles: transportes de passageiros e encomendas, por vias terres-tres e operações de logística. O resultado desses segmentos é avaliado regularmente e apresentado de forma consolidada. 
  (a) Eliminações de consolidação entre os segmentos mobilidade e logística das controladas 30. Cobertura de seguros (não auditado)  Devido à operação em que as controladas atuam, as empresas ficam expostas e riscos de desembolso ocasio-nados, principalmente, por sinistros de transito. Para garantir uma exposição menor a estes riscos a Companhia e suas controladas possuem cobertura de seguros conforme necessidades específicas de cada filial, contratos de prestações de serviços ou contratos de concessão, por montantes considerados suficientes para cobrir even-tuais sinistros em conformidade com o grau de risco envolvido. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram revisadas pelos nossos auditores independentes. As coberturas de seguros são:   

Mobilidade Logística  Outros segmentos  Eliminações (a) ConsolidadoReceita líquida 1.525.941 92.491 - - 1.618.432Custos (1.138.253) (79.113) - - (1.217.366)Custos com pessoal             (619.903) (46.243) - -          (666.146)Custos com revenda de veículos (1.116) - - - (1.116)Custos com materiais             (326.665) (13.894) - -          (340.559)Custos diversos             (117.898) (15.704) - -          (133.602)Depreciação (71.070) (3.272) - - (74.342)Amortização (1.601) - - - (1.601)Resultado bruto 387.688 13.378 - - 401.066Receitas (despesas) operacionais             (216.827) (12.741)              (6.004) -          (235.572)Despesas comerciais (45.600) (2.116) - - (47.716)Despesas gerais e administrativas             (176.102) (10.934)              (7.472) -          (194.508)Contingências (13.257) (2.786) - - (16.043)Outras receitas operacionais 22.791 3.214 2.017 - 28.022Depreciação (3.067) (35) (363) - (3.465)Amortização (1.592) (84) (186) - (1.862)Resultado de participações societárias 19.642 - 125.817 (115.288) 30.171Resultado na alienação dos investimentos (88) - - - (88)Resultado na alienação do imobilizado (4.595) (4.584) - - (9.179) Resultado antes das receitas e despesas financeiras 185.820 (3.947) 119.813 (115.288) 186.398Resultado financeiro (50.570)                (274) (27.053) - (77.897)Receitas financeiras 4.235 503 8.725 - 13.463Despesas financeiras (54.805)                (777) (35.778) - (91.360)Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 135.250 (4.221) 92.760 (115.288) 108.501Imposto de renda (17.106) 6.008                      (6) - (11.104)Contribuição social (6.464) 2.130                      (5) - (4.339) Resultado líquido do exercício 111.680 3.917 92.749 (115.288) 93.058 Resultado atribuido aos acionistas não controladores                     (560) - - -                  (560) Resultado atribuido aos acionistas controladores 111.120 3.917 92.749 (115.288) 92.498Ativos totais por segmento (1.871.082) (92.577) (909.469) 893.438 (1.979.690)Passivos totais por segmento 1.273.386 55.654 470.393 (269.860) 1.529.573
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 Responsabilidade civil para danos causados a terceiros  São contratados Seguros de Responsabilidade Civil Obrigatórios – RCO para as todas as linhas que transportam passageiros em divisas de Estados e Seguros de Responsabilidade Civil Facultativos - RCF para veículos utili-zados na atividade de fretamento contínuo de acordo com as exigências dos contratantes.  Garantia obrigatória contratual  Os seguros de garantia são contratados pela concessionaria, conforme exigência do poder concedente, em caso de irregularidades na prestação de serviço de transportes de passageiros.  Acidentes Pessoais a Passageiros (APP)   As controladas contratam seguros de acidentes à passageiros em caráter obrigatório de acordo com a exigência do contratante na prestação de serviço de fretamento contínuo e em caráter facultativo pelos passageiros na prestação de serviço de transporte rodoviário.  Outros seguros   As demais situações de seguros contratadas pelo Grupo Comporte são:  
• Contra incêndios em edificações; 
• Roubo de valores em guichês e garagens de ônibus; 
• Veículos de apoio; e 
• Vida em grupo para colaboradores.  O transporte de encomendas não dispõe de seguro em virtude de ser transportado no compartimento de baga-gens das controladas, e as principais corretoras não disponibilizam cobertura para essa atividade.   A natureza das mercadorias transportadas no segmento de logística (toras e cavaco de madeiras) não possui histórico de roubo, por conseguinte, não disponibilizam de seguros para a operação.   31. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos  Os instrumentos financeiros atualmente utilizados pela Companhia restringem-se a caixa e equivalentes de cai-xa, títulos e valores mobiliários, contas a receber e a pagar nacionais e estrangeiros, empréstimos bancários, em condições normais de mercado assim demonstrado:  (a) A Dívida refere-se ao total dos débitos com empréstimos e financiamentos captados pela companhia e suas controladas  Os instrumentos financeiros estão reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos critérios descritos na Nota Explicativa nº 2. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em deriva-tivos ou quaisquer outros ativos de risco. Considerando o prazo e as características destes instrumentos, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.  A Companhia adota políticas e procedimentos de controle de riscos, conforme descrito a seguir:  (a) Política de gestão de riscos financeiros  
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A Companhia possui e segue a política de gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos desta política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente monitoradas e gerenciadas, a fim de avaliar os resultados e o impacto finan-ceiro no fluxo de caixa. Também são revistos periodicamente os limites de crédito.  A Companhia está exposta a riscos de mercado relacionados à flutuação das taxas de juros e variações cambi-ais e com o intuito de minimizar os efeitos, a Controladora utiliza instrumentos de acordo com a política de ge-renciamento de risco estabelecida pela Administração, e nos seus termos, os riscos de mercado são protegidos adequadamente a cada circunstância e riscos inerentes para suportar a estratégia corporativa, ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.  (b) Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro)  Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Companhia monitora e gerencia permanentemente os níveis de endividamento de acor-do com sua política interna, a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos periodicamente os limites de crédito. A política de gerenciamento de risco da Companhia foi estabeleci-da pela Administração, e nos seus termos, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessá-rio suportar a estratégia corporativa, ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira.  (c) Risco de crédito  A política de vendas da Companhia considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento de negócios e limites individu-ais de posição são procedimentos adotados para minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas con-tas a receber.  No que diz respeito às negociações financeiras e demais investimentos, a Companhia tem como política traba-lhar com instituições de primeira linha.   (d) Risco de liquidez  É o risco da Companhia não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.  Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sen-do monitoradas diariamente pela Administração.  (e) Risco com taxas de juros  O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado. A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado, com o objetivo de avaliar a even-tual necessidade de contratação de novas operações para proteger-se contra o risco de volatilidade destas ta-xas.   



Comporte Participações S.A.  NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (valores expressos em milhares de reais)  
85  

 (f) Valorização dos instrumentos financeiros  Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos são descritos a seguir, bem como os critérios para sua valorização: Caixa e equivalentes de caixa  O valor de mercado desses ativos não difere dos valores apresentados nas demonstrações financeiras. As taxas pactuadas refletem as condições usuais de mercado.  Conta a receber e a pagar  Registrados com base no valor nominal dos títulos e avaliado pelo conceito de custo amortizado.  Empréstimos e financiamentos  Registrados com base nos juros contratuais de cada operação. Para a realização do cálculo do valor de merca-do, foram utilizadas estimativas de taxa de juros para a contratação de operações com prazos e valores simila-res. O valor justo dos empréstimos e financiamentos, registrado com base nos juros contratuais de cada opera-ção, não difere significativamente dos valores apresentados nas demonstrações financeiras.                     
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31/12/2017 31/12/2016Resultado antes do imposto de renda e contribuição social     108.501        41.199 Resultado financeiro       77.897        86.040 EBIT     186.398      127.239 Depreciação/amortização       81.270        85.643 EBITDA     267.668      212.882 Caixa e equivalentes de caixa       46.750        37.450 Instrumentos financeiros derivativos - ativo circulante             19                - Titulos e valores mobiliarios - não circulante       12.660        15.271 Empréstimos e financiamentos - circulante     338.649      308.999 Empréstimos e financiamentos - não circulante     213.298      312.542 Debêntures a pagar - circulante       35.502        36.101 Debêntures a pagar - não circulante       38.647        72.846 Arrendamentos financeiros - circulante        9.611         4.846 Arrendamentos financeiros - não circulante       32.587        11.986 Instrumentos financeiros derivativos - passivo circulante               -              95 DIVIDA LÍQUIDA     608.865      694.694 EBITDA (últimos 12 meses)     267.668      212.882 Total da dívida líquida sobre EBITDA (i) 2,27 3,26(i) Cálculo efetuado com o EBITDA dos últimos doze meses
Consolidado
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ÍNDICES DE LIQUIDEZ Solvência geral= Ativ
o total 908.645 =1,93    856.066 =2,0

4    1.979.690 =1,29     1.772.883 =1,35    
Passivo circulante + Passivo não circulante 470.383 

 419.488  1.529.573  1.311.508 
Líquidez corrente=Ativo c

irculante   29.915 =0,09    101.841 =0,5
9       286.887 =0,31        274.983 =0,46    

Passivo circulante  349.141  171.372
     934.937     603.996 

Líquidez geral=Ativo circulante + Re
alizável a longo prazo 156.094 =0,33    161.513 =0,3

9       765.066 =0,50        573.801 =0,44    
Passivo circulante + Passivo não circulante 470.383 

 419.488  1.529.573  1.311.508 
Líquidez imediata=Disp

onível       541 =-                122 =
-               46.750 =0,05          37.450 =0,06    

Passivo circulante 349.141  171.372 
    934.937     603.996 

INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITAL Endividamento=Passivo circulante +
 Passivo não circulante 470.383 =1,07    419.488 =0,

96    1.529.573 =3,40     1.311.508 =2,84    
Patrimônio líquido 438.262  436.578 

    450.117     461.375 
Composição do endividamento=Passivo

 circulante 349.141 =0,74    171.372 =0,
41       934.937 =0,61        603.996 =0,46    

Passivo circulante + Passivo não circulante 470.383 
 419.488  1.529.573  1.311.508 

Imobilização do patrimônio líquido=Ativo não circulante - 
Realizável a longo prazo 752.551 =1,72    694.553 =1,

59    1.214.624 =2,70     1.199.082 =2,60    
Patrimônio líquido 438.262  436.578 

    450.117     461.375 
Imobilização de recursos não correntes=Ativo não circulante - 

Realizável a longo prazo 752.551 =1,35    694.553 =1,
01    1.214.624 =1,16     1.199.082 =1,03    

Passivo não circulante + Patrimônio líquido 559.504 
 684.694  1.044.753  1.168.887 

ÍNDICES DE RENTABILIDADE Rentabilidade dos ativos=Resulta
do líquido   92.498 =10,18%   27.728 =3,24

%      92.498 =4,67%      27.728 =1,56%
Ativo total 908.645  856.066 

 1.979.690  1.772.883 
Retorno sobre o patrimônio líquido=Resulta

do líquido   92.498 =21,11%   27.728 =6,35
%      92.498 =20,55%      27.728 =6,01%

Patrimônio líquido 438.262  436.578 
    450.117     461.375 

Margem operacional=Resultado operacio
nal líquido - (ajustado) 128.276 =0,00% 103.462 =0,0

0%    183.858 =11,36%    163.399 =10,52%
Receita líquida             -             - 

 1.618.432  1.553.181 
Margem líquida=Resulta

do líquido   92.498 =0,00%   27.728 =0,00
%      92.498 =5,72%      27.728 =1,79%

Receita líquida             -             - 
 1.618.432  1.553.181 31/12/201631/12/201631/12/2017 31/12/2017Controladora 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017Consolidado 31/12/201631/12/201631/12/2017 31/12/201631/12/2016


