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BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em Reais um)

ATIVO
Notas 2018 2017

ATIVO CIRCULANTE (Reclassificado)
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 51.817438 65.158.785
Clientes 4 33.519.562 15364391
Créditos de Transferências a Receber 4 130.713.208 116365272
Adiantamentos Concedidos 5 1403.250 1254421
Tributos a Recuperar 6 1.781 1.781
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 7 25.282.169 20320.150
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo : 26.064438 25239386
Estoques 4203.943 3350243
Despesas Pagas Antecipadamente 9 13.588 29314
Total do Ativo Circulante 273.019 377 247384343

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 1361225 1365305
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo 6277-844 6277344
Total do Realizável a Longo Prazo 10 7-839.069 7343.749

Investimentos 20381 20381
Imobilizado 11 2.010.914484 2350584346
Intangível 547352 292255

2.011482417 2.P5Q397482
Total do Ativo Não Circulante 2.019321486 2358.741231

TOTAL DO ATIVO 2292340363 2306426374

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Em Reais um)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA Notas 2018 2017
(Reclassificado)

Serviços de Transporte 175323201 163220.024

Serviços de Concessão de Espaço Físico 5479383 4469385

Tb tal 20 181.402284 167389.709
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA
Impostos e Contribuições 0 (53366)
Total 0 (53366)

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 20 181402284 167335343

(■) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
Pessoal (118351.197) (102.710205)
Encargos Sociais (21.727.041) (20506361)
Material (1.496383) (903.159)
Serviços de Terceiros (143324216) (130392378)
Depreciação/Amortização (62375372) (62325361)
Gastos Gerais (8355.249) (5521.935)
Total 21 (356.729.758) (322.060.199)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO (175327474) (154424356)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Administrativas 21 (77357301) (67347343)
Total (77357301) (67347343)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS
Receitas Financeiras 20 29337 129.658
(-) Despesas Financeiras 21 (4.717.162) (2311-758)
Total (4387525) (2.782.100)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
Ganhos com Alienação 20 627.052 0
Ganhos com Desincorporação de Passivos 20 3528257 2356
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 20 487346 5570
(■) Desvalorização e Perda de Ativos 21 (167595) (3.748)
Total 4474.760 4.178
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RE
PASSE DA SUBVENÇÃO (253397540) (225.149.921)

SUBVENÇÕES
Recebidas para Custeio 22 201.709280 171547.771
Diferidas a Receber 22 15388.756 4264442
Subvenção para Investimento 0 15487.069
(-) Transferências Concedidas 22 (13538217) (30.095.121)
Tb tal 204,159319 161204.161
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (49237.721) (63345.760)
Prejuízo por Ação R $ 1 3 5 R$2tl 6

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
Método Indireto

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 
(Em Reais um)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2018 2017
(Reclassificado)

Prejuízo do Exercício (49237.721) (63.945.761)
ítens que não Afetam as Atividades Operacionais:

Depreciação/amortização 63349312 63.154259
Baixa do Ativo Imobilizado 104254 2360
Subvenção Recebida para Investimento 0 (15487369)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 33581362 0
Ajuste de Exercício Anterior (278326) 2386306
Total 48.019381 (13390205)

VARIAÇÕES EM:
Clientes (18454571) 18384528
Créditos de Transferências a Receber (14347336) (25.181360)
Adiantamentos Concedidos (148330) (52393)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (4362.020) (5359.046)
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo (824552) (8.146390)
Estoques (253.700) 498.035
Despesas Pagas Antecipadamente 15.726 (7599)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 4380 27.024.799
Pessoal a Pagar 1558.761 (1.166356)
Encargos Sociais a Pagar (492.057) (2333543)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 3429.097 11364304
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 53.764 56317
Valores Restituíveis 6591275 759351
Outras Obrigações a Curto Prazo (10346502) 37597.112
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 0 (446.731)
Provisões a Longo Prazo 1355.137 1.178.177

Total (36321.728) 54368.905

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 11.197353 40.778.700

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de Imobilizado (24.177350) (21358.709)
Intangível (361350) (292255)
Total (24539.000) (22,150.964)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Subvenção Recebidas para Investimentos A 15487.069
Total A 15487.069

REDUÇÃO LÍQUIDA EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e Equivalentes de Caixa em 1° de Janeiro 65.158.785 31343380
Efeito da Variação Cambial sobre 0 Caixa e Equivalentes de Caixa (13341347) 34.114305
Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de Dezembro 51317.438 65.158.785
VARIAÇÃO NO CAIXA (13341347) 34.114305

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Notas 2018 2017

Pessoal a Pagar 12 10374368 9.116207

Encargos Sociais a Pagar 12 4.096534 4588592

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 13 154554393 151.125296

Obrigações Fiscais a Curto Prazo 14 127216 73452

Valores Restituíveis 15 11.720274 5.128399

Outras Obrigações a Curto Prazo 16 39319338 50.465540

Total do Passivo Circulante 220.992423 220.498386

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 224.776 224.776

Provisões a Longo Prazo 17 7.752.781 6397344

Total do Passivo não Circulante 7.977557 6322420

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital Social 18 2310440231 2.793.742.766

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 18 33582227 16397.730

Resultado Acumulado (780351475) (731.134328)

Total do Patrimônio Líquido 236337Q383 2.079305568

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2292340363 2506426374

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Em Reais um)

Nota 2018 2017

Prejuízo Líquido do Exercício (49237.721) (63345.760)

Outros Resultados Abrangentes:

Ajustes no Resultado 19 (278326) 2-386.306

Total (49516547) (61559454)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Em Reais um)

DESCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL 
REALIZADO

RESERVAS DE 
CAPITAL

RESULTADO
ACUMULADO TOTAL

SALDO INICIAL EM 31/12/2016 2.793.742.766 1210.661 (654.088.405) 2.140.865.022

Prejuízo Líquido do Exercício (63.945.760) (63.945.760)

Adiantam, p/ Fut. A um. Capital 15.487.069 (15.487.069)

Ajuste de Exercício Anterior 2.386306 2.386.306

SALDO EM 31/12/2017 2.793.742.766 16.697.730 (731.134.928) 2.079305.568

Prejuízo Líquido do Exercício (49237.721) (49237.721)

Integralização do Capital Social 16.697.365 (16.697365)

Adiantam, p/ Fut. A um. Capital 33581.862 33.581.862

Ajuste de Exercício Anterior (278.826) (278.826)

SALDO FINAL EM 31/120018 2310440.131 33.582.227 (780.651.475) 2.063370.883

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(INFORMAÇÃO ADICIONAL)
(Em Reais um)

GERAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 2018 2017
Reclassificado

RECEITAS
Serviços de Transporte 175.923202 163220524

Serviço de Concessão de Espaço Físico 5474.793 4.465396
Outras Receitas 4,646,645 12515

Total 186,044,640 167598535
(-) EVSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

Custo dos Serviços Prestados (114.995.063) (104557.739)
Despesas Administrativas (20289.712) (16340.767)

Despesa Comercial (1352547) (967520)
Gastos Gerais (2597.189) (9542.777)

Total (139534511) (121566426)
VALOR ADICIONADO BRUTO 46.510.029 45.731509

(-) RETENÇÕES
Depreciação/Amortização (63549512). (63.154259)

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO GERADO (17539.783) (17.422550)
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

Despesas Financeiras Líquidas (4587525) (2.782.100)
Repasse Recebido para Custeio 201.709280 171547.771

Repasse Diferido a Receber 15.988.756 4452228
Subvenção para Investimento 0 15298583
(-) Transferências Concedidas (13538217) (30.095.121)

Total 199472294 158421561
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 182232511 140599.Q11
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Empregados:
Remuneração e Encargos 180399.704 157394.011

Benefícios 29539577 25.150441
Contribuição Previdência Privada 3.797531 3450357

Honorários da Diretoria 658415 541.111

Total 214395427 186535.920

Impostos e Contribuições:
Federais 153783)62 15575214

Estaduais 1595543 2533537

Total 16.974505 18.408551

Remuneração do Capital Próprio:
Prejuízo Líquido do Exercício (49237.721) (63545.760)

Total (49237.721) (63545.760)
TOTAL DO VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO 182.132511 140599.011
Valor adicionado médio por empregado 139.994 118387

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações ContábeisAs Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
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'  "  \NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Em Reais Um)
1. A COMPANHIA E SUAS OPERAÇÕES
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, criada pelo Decreto n°. 15.308, de 15 de dezembro de 1993, é uma 

empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, que tem 
como acionista controlador o Distrito Federal, o qual detém 99,99% das ações ordinárias nominativas do Capital Social, regida pela legislação 
federal e legislação aplicável às sociedades por ações.

A Companhia foi constituída em 22 de fevereiro de 1994 e entrou em operação comercial em 24 de setembro de 2001 tendo por objeto o 
planejamento, a construção, a operação e a manutenção do Sistema de Transporte Público Coletivo sobre Trilhos no Distrito Federal, bem como, 
a exploração comercial de mareas, patentes, tecnologia, aluguéis de imóveis, espaço físico, publicidade, áreas lindeiras às vias metroviárias e 
serviços técnicos especializados, vinculados ou decorrentes de sua atividade produtiva.

O METRÔ-DF está operando aproximadamente 42 quilômetros de via, tendo transportado, no exercício de 2018, 40.213.236 (quarenta 
milhões, duzentos e treze mü, duzentos e trinta e seis) passageiros e no ano de 2017,36.600.085 (trinta e seis milhões, seiscentos mil e oitenta e 
cinco) passageiros, correspondente a um aumento na ordem de 9,30% (em 2017 o aumento foi de 2,01% comparado ao ano de 2016).

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o Governo do Distrito Federal aportou recursos no montante de R$ 22.605.369 (em 2017 
o valor foi de R$ 15.487.068) a título de Subvenção para Investimento convertendo em futuro aumento de capital, e R$ 201.709.280 (em 2017 
o valor foi de R$ 171.547.771) a título de repasse financeiro para custeio.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Base de Preparação e Apresentação
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) emitidas pelo 

International Accounting Standards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).
Detalhes sobre as políticas contábeis da Companhia estão apresentadas na nota explicativa 2.5.
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Companhia no qual o CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contrato com 

Cliente e o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros foram aplicados. Mudanças nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota 
explicativa 2.4.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas 
utilizadas pela Administração na sua gestão.

22. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram arredondados 

para Reais um, exceto quando indicado de outra forma.
2 3 . Uso de estimativas e julgamentos
Na preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 

das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas.

As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
(i) Incertezas sobre premissas e estimativas

As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste 
material nos saldos contábeis de ativos e passivos no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2018 estão incluídas nas seguintes notas 
explicativas:

— Nota explicativa 11 - teste de redução ao valor recuperável de ativos: principais premissas em relação aos valores recuperáveis, incluindo 
a recuperabilidade dos custos de desenvolvimento; e

— Nota explicativa 17 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premissas sobre a probabilidade e 
magnitude das saídas de recursos.

24. Mudanças nas principais políticas contábeis
A Companhia aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 a partir de 1D de janeiro de 2018. Uma série de outras novas normas 

também entraram em vigor a partir de I o de janeiro de 2018, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras do Companhia.
Devido aos métodos de transição escolhidos pela Companhia na aplicação dessas normas, as informações comparativas dessas 

demonstrações financeiras não foram reapresentadas para refletir os requerimentos das novas normas, exceto pela apresentação separada de 
redução ao valor recuperável de contas a receber e ativos contratuais.

2 3 . Principais políticas contábeis
A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações 

financeiras.
Certos montantes comparativos nas demonstrações do resultado e do resultado abrangente foram atualizados, reclassificados ou 

reapresentados, seja como uma mudança na classificação de certas despesas.
Abaixo apresentamos um índice das principais políticas contábeis, cujos detalhes estão disponíveis nas páginas correspondentes.
a) Caixa e equivalentes de caixa........................................................................................................................................................................ 04
b) Receita Operacional........................................................................................................................................................................................ 04
c) Contas a Receber............................................................................................................................................................................................04
d) Subvenção e assistência governamentais......................................................................................................................................................05
e) Benefícios a empregados................................................................................................................................................................................05
1) Receitas e despesas financeiras....................................................................................................................................................................05
g) Estoques...........................................................................................................................................................................................................06
h) Investimentos.........................                     06
i) Imobilizado.............................                     06
j) Intangível..........................................................................................................................................................................................................07
k) Redução ao valor recuperável (Impairment) ................................................................................................................................................ 07
l) Instrumentos financeiros.................................................................................................................................................................................. 10
m) Fornecedores e Outras Contas a Pagar.........................................................................................................................................................10
n) Provisões Contingentes.................................................................................................................................................................................. 10
o) Remuneração e Encargos Sociais...................................................................................................................................................................11
p) Demonstrações de valor adicionado...............................................................................................................................................................11
q) Balanço Social.................................................................................................................................................................................................11
r) Reclassificações............................................................................................................................................................................................... 11
23.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de Caixa incluem o Caixa, os Depósitos Bancários à Vista e outros investimentos a Curto Prazo de alta liquidez, 
com vencimento igual ou inferior a 180 dias. Esses recursos possuem risco insignificante para gerenciamento de compromissos a Curto Prazo.

2 3 3 . Receita Operacional
A Receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber no curso normal das atividades da Companhia. A Receita é 

apresentada líquida após a dedução dos impostos, abatimentos e descontos. A Companhia reconhece a Receita quando esta pode ser mensurada 
com segurança.

a) Receita de Serviço de Transporte
A Companhia presta serviços de transporte metro viário, sendo que as Receitas são reconhecidas no momento da venda ou utilização do 

serviço pelo usuário, a saber no Sistema de Bilhetagem Eletrônica -  SBE, o reconhecimento da Receita dar-se-á mediante a comercialização de 
créditos de viagem no cartão unitário. No Sistema de Bilhetagem Automática -  SBA, regulamentado pelo Decreto n° 31.311 de 9 de fevereiro 
de 2010 e pelo Decreto n° 38.010 de 15 de fevereiro de 2017, o reconhecimento da Receita dar-se-á após a utilização dos Cartões Cidadão: 
Bilhete Único, Cartão Estudante, Cartão Especial e VT nos bloqueios do METRÔ-DF e o DPT RANS repassa o valor obtido na conversão da 
quantidade de utilizações com a tarifa do dia.

b) Receita de Arrendamento, Concessão e Mídia
São apropriadas mensalmente em observância ao regime de competência.

c) Receita com Gratuidade - SBA

São contabilizadas quinzenalmente como Direito a Receber junto ao DFTRANS, correspondente a reemissão do PLE e PNE.

2 3 3 .  Contas a Receber

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal reconhecido no momento de realização da receita decorrentes de serviços 
de transporte de passageiros, locações de espaços e ressarcimento advindos de órgãos do Governo do Distrito Federal.

23.4. Subvenção e Assistência Governamentais

Uma subvenção governamental incondicional é reconhecida no resultado como ‘Outras Receitas’ quando a subvenção se toma recebível. 
Outras subvenções governamentais são reconhecidas inicialmente como receitas diferidas pelo seu valor justo, quando existe razoável segurança 
de que elas serão recebidas e que a Companhia irá cumprir as condições associadas com a subvenção e são posteriormente reconhecidas no 
resultado como ‘Outras Receitas’, em uma base sistemática ao longo da vida útil do ativo.

As subvenções que visam compensar a Companhia por despesas incorridas são reconhecidas no resultado como ‘Outras Receitas;’ em uma 
base sistemática durante os períodos em que as despesas correlatas são registradas.

2 3 3 . Benefícios a Empregados
A Companhia contribui mensalmente para o Plano de Previdência Privada, firmado entre o METRÔ-DF e a REGIUS, com a contribuição 

patronal/empregado de 3% (três por cento) ou 4% (quatro por cento) do salário contribuição.

a) Planos de contribuição definida
As obrigações por contribuições aos planos de contribuição definida são reconhecidas no resultado como Despesas com Pessoal enquanto 

os serviços relacionados são prestados pelos empregados. Em caso de aposentadoria ou desligamento, as contribuições pagas antecipadamente 
serão reconhecidas como um ativo no momento que houver um reembolso de caixa ou que seja possível uma redução em pagamentos futuros.

2 3 3 . Receitas e Despesas Financeiras
As receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem:

■ Receita de juros;

■ Despesa de juros;

■ Ganhos/perdas líquidos na alienação de ativos financeiros disponíveis para venda;

■ Ganhos/perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado;

■ Perdas de valor justo em contraprestação contingente classificada como passivo financeiro.

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos.

23.7. Estoques
Os estoques de materiais destinados ao consumo e à manutenção dos sistemas metro viários estão registrados pelo custo médio de aquisição 

e são classificados no Ativo Circulante.

Os Investimentos estão registrados pelo custo de aquisição e são adquiridos a partir de outras empresas do mercado e classificados na 
categoria de investimentos irrelevantes, considerando a sua natureza.

23.9. Imobilizado
É registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das depreciações acumuladas. A depreciação é calculada pelo método linear e 

leva em conta a vida útil econômica dos bens, cujas taxas são as consagradas no mercado para as Empresas Ferroviárias e Metroviárias.

a) Reconhecimento e mensuração

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer 
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).

Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes 
principais) de imobilizado.

Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado.

b) Custos subsequentes

Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão 
auferidos pela Companhia.

c) Depreciação

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o 
método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Ativos arrendados são depreciados pelo menor 
período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que a Companhia obterá a propriedade 
do bem ao final do prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados.

V______________________ ___________________________

As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:

Estações 60 anos
Equipamentos aparelhos e utensílios 10 anos
Complexo de Manutenção 50 anos
Túneis e Trincheiras 125 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.
23.10. Intangível
Os Ativos Intangíveis são registrados pelo custo de aquisição ou construção. O Ativo Intangível tem a sua amortização iniciada quando está 

disponível para uso, em seu local e na condição necessária ou a partir do momento que esse Ativo entra em operação.
A amortização do Ativo Intangível reflete o período que se espera os benefícios econômicos futuros do Ativo para a Companhia, podendo 

ser o prazo final da concessão ou a vida útil do Ativo.
■ Ativo Intangível com Vida Útil Definida
Os Ativos Intangíveis adquiridos pela Companhia e que tem vida útil definida são mensurados pelo custo, deduzidos da amortização 

com base na vida útil e das perdas por redução ao valor recuperável acumulado, quando incorridas.
a) Sofiwares (Licença de uso e desenvolvimento) -  A Companhia possui softwares, licenças adquiridas e desenvolvimento de sistemas, 

os quais são amortizados com vida útil média de 5 anos, conforme avaliação realizada com os fabricantes dos mesmos. Os custos associados à 
manutenção de sofiwares são reconhecidos como despesas, conforme incorridos.

23.11. Avaliação do Valor de Recuperação do Ativo Imobilizado e Intangível - Impairment
(i) Ativos financeiros não-derivativos

Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, incluindo investimentos contabilizados 
pelo método da equivalência patrimonial, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução 
ao valor recuperável.

Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:
-  inadimplência ou atrasos do devedor;
-  reestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas em condições normais;
-  indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;
-  mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;
-  desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou
-  dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros.

(ii) Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia considera evidência de perda de valor de ativos mensurados pelo custo amortizado tanto em nível individual como em nível 

coletivo. Todos os ativos individualmente significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham 
sofrido perda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que possa ter ocorrido, mas não 
tenha ainda sido identificada. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base 
no agrupamento de ativos com características de risco similares.

Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, a Companhia utiliza tendências históricas do prazo de recuperação 
e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração se as condições econômicas e de crédito atuais são tais 
que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as sugeridas pelas tendências históricas.

Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa 
futuros estimados, descontados a taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de 
provisão. Quando a Companhia considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são baixados.

Quando um evento subsequente indica uma redução da perda, a provisão é revertida através do resultado.
(iii) Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os ativos biológicos, propriedade para investimento, estoques e 
ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, 
então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente.

Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo 
possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa 
de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das 
sinergias da combinação.

O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso 
é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as 
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC.

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas 

para redução de qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou 
grupo de UGCs) de forma pro rata.

Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos demais ativos, as perdas por redução ao valor 
recuperável são revertidas somente na extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido 
de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

23.12. Instrumentos Financeiros
a) Ativos Financeiros
Um ativo financeiro é mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou designado 

como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses ativos são 
mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos e são reconhecidos no resultado do exercício.

Esses ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após 
seu reconhecimento inicial, os ativos financeiros mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método dos 
juros efetivos.

b) Passivos Financeiros
Um passivo financeiro é mensurado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação ou 

designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses 
passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e mudanças no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos e são reconhecidas 
no resultado do exercício.

Outros passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação 
diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
dos juros efetivos.

23.13. Fornecedores e Outras Contas a Pagar
As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens adquiridos ou serviços prestados por 

fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como Passivo Circulante, se o pagamento for devido no período de até 12 meses. 
Se o prazo for superior a 12 meses são classificados no Passivo não Circulante.

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo, representado pelo valor da Fatura ou Nota Fiscal e, posteriormente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros e atualizações monetárias.

23.14. Provisões Contingentes
Esta obrigação é constituída mediante avaliação de riscos Prováveis e Possíveis, determinados por assessores jurídicos da Companhia para 

as Causas Cíveis, Trabalhistas e Tributárias. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.
23.15. Remuneração e Encargos Sociais
Os salários mensais, provisões para férias, 13° salário e demais pagamentos complementares negociados em acordos coletivos de trabalho, 

adicionados aos encargos sociais devidos são apropriados pelo regime de competência.
23.16. Demonstração de Valor Adicionado
A Companhia elaborou a Demonstração do Valor Adicionado -  DVA nos termos do pronunciamento técnico “CPC 09 -  Demonstração do 

Valor Adicionado”, as quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras conforme BR GAAP aplicável às companhias 
abertas, enquanto para as IFRS representam informação financeira suplementar.

23.17. Balanço Social
O Balanço Social demonstra os indicadores sociais, ambientais, o quantitativo funcional e informações relevantes quanto ao exercício 

da cidadania e da responsabilidade social empresarial. Algumas informações foram obtidas por meio de registros auxiliares e informações 
gerenciais da Companhia. Este balanço é apresentado como informação adicional.

Alguns montantes relativos às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 foram reclassificados para melhor 
comparabilidade com o exercício atual. Tais reclassificações não foram consideradas materiais e não afetaram o resultado e o Patrimônio 
Líquido da Companhia.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2018 2017
Fundo Fixo de Caixa 442.292 770.368
Bancos Conta Movimento:

Conta Única -  GDF 49.098.271 62.274.116
Movimento 2.039.557 1.753.418

Aplicações Financeiras 70.735 138.836
Recursos Vinculados 166.583 222.047
TOTAL 51317438 65.158.785

4. CRÉDITOS A RECEBER

2018 2017
(Reclassificadn)

Clientes
Faturas a Receber -  Prestação de Serviço 1.009338 49 382
Faturas a Receber -  Vendas 32310.024 15.015.409

Tb tal 33319362 15.064.991
Créditos de Transferências a Receber:

Recursos a Receber - Subvenções 123.857.191 112336.688
Recursos a Receber -  RPNP 6.186.925 3.154.999
Recursos a Receber -  RPP 669.092 673385

Total 13Q.713.208 116-365.272
5. ADIANTAMENTO CONCEDIDO

2018 2017
(Reelassificado)

Férias 1403.250 1.254.421
6. TRIBUTOS A RECUPERAR

2018 2017
(Reelassificado)

Imposto de Renda 1.000 1.000
COFINS 207 207
PIS/PASEP 226 226
Contribuição Social 348 348
Tb tal 1.781 1.781

7. DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 

a) Curto Prazo

2018 2017
(Reelassificado)

Depósitos Efetuados para Interposição de Recursos 7.638.099 7.148334
Depósitos Judiciais Efetuados 13.375.816 9.116.714
Valores Apreendidos p/ Decisão Judicial 4.268.254 4354.902
Total 25.282.169 20.620.150

J
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b) Longo Prazo

2018 2017
ÍReclasslflcadof

Depósitos Judiciais 1.561.225 L56L225
8. OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO

2018 2017
(Reclassificadol

Multas por Atraso Contratuais 660 660
Créditos a Receber por Cessão de Pessoal 646.847 470.027
Créditos a Receber Dec. Cessão de Áreas Públicas 2.321.879 1.618.763
Créditos a Receber por Acerto Financeiro 95.573 97.618
Consignatários a Compensar 22.315 28.901
Valores Pendentes de Liquidação 20.304.333 20.351.086
Créditos a Receber Dec .Cessão de Áreas Públicas 2.672.831 2.672.831
Total 26X64438 25.239.8S6

9. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

2018 2017
(Reflassiflcadol

Prêmios de Seguros 6.499 8.936

Assinaturas e Anuidades 6.446 20.378

Tributos Pagos 643 Q
Total 13.588 29-314

10. DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

2018 2017

Depósitos Judiciais 1.561.225 1.565.905

Outros Créditos a Receber 6.236.785 6.236.785

Permissionário a Receber 41.059 41.059

TOTAL 7X39.069 7X43.749

11. IMOBILIZADO

NATUREZA
31/12/2018 31/12/2017

Custo Depreciação Acumulada Total Líquido Custo Depreciação Acumulada Total Líquido
ADMINISTRATIVO

Equipamentos, Aparelhos e Utensílios 4.772.241 (1365X53) 3406X88 3.141X34 (1X44.041) 1.497.493
Equipamentos para Processamento de Dados 4.695.725 (2492X69) 2203.056 3.741314 (2315.799) 1425X15
Mobiliário em Geral 3.027.180 (2.028.101) 999X79 2X86X08 (2.088.152) 598.456
Outras Imobilizações 252X45 (147.058) 105.788 259417 (135X66) 123X53
Equipamentos Ativos de Rede para Rede Local 1X09.997 (185298) 1X24X99 Q 0 0
Bens Móveis em Almoxarifado 17.142X88 0 17.142X88 20.187X15 0 20.187X15

T O T A L 31.700X77 (6218X80) 25481X98 30X16489 (6.183X58) 23X32X32
OPERACIONAL

Complexo de Manutenção 512X52.941 (116540X85) 395X12356 512448566 (106X91433) 405.757X33
Estações 310X42.962 (79.014X32) 231X28.129 309X48581 (73X70379) 235578X02
Estrutura de Via Permanente 364557.287 (289X11.149) 75.146.137 364557287 (271X63285) 93394X02
Túneis e Trincheiras 345597.133 (46445X08) 299X52.125 345597.133 (43X77.031) 302320.102
Poços e Passarelas de Acesso 43345.206 (11.117X75) 32227331 43345206 (10398344) 32546X62
Veículos de Tração Mecânica 648.115 (648.115) 0 648215 (648.115) 0
Pontes e Viadutos 40457X79 (5X19X51) 34538.128 40457X79 (5.195X90) 35261.789
Sistema de Energia 140.708.174 (41275594) 99.432.180 140.708.174 (38.461X30) 102246343
Sistema de Sinalização e Controle 135.733.072 (35X66274) 99X66.798 135.733X72 (33.151X12) 102X81459
Sistema de Telecomunicações 34287336 (11X04.112) 22X83224 34287336 (10518366) 23368571
Sistema de Bilhetagem 1X70X91 (268X40) 1X02.050 1X70X91 (231.129) 1X39462
Sistema de Bilhetagem - SCAP 26563X40 (5.180X89) 21.782X51 26563X40 (5.180X89) 21.782X51
Sistema de Material Rodante 537549363 (199.457.049) 338.492313 535.794.771 (181.615.084) 354.179X87
Torno Rodeiro 7308.082 (3.733331) 3X74.751 7308.082 (3.002X23) 4305X59

T O T A L 2X03321480 (846X833061 1X56438.174 2X00368533 1784X055091 1.715.763.024
OBRAS EM ANDAMENTO 36267X92 36267X92 20419.148 20.419.148
ESTUDOS E PROJETOS 13577.181 0 13577.181 13430X86 0 13.430X86
INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS 1200317 1200317 1X35X57 1.035X57
TERRENOS 277X49222 277X49222 276.103.000 276.103.000
T O T A L 328594.412 ü 328594412 310588X91 0 310588X91
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO 2X64.016469 (853.101586) 2.010514484 2X41374.113 (790.789.767) 2.050X84345

NATUREZA Anos de 
vida útil

% Taxa de 
Depreciação 

ANO
Saldo em 31/12/2017

MOVIMENTAÇÃO ACUMULADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018
Saldo 31/12/2018Bens Patrimoniais Depreciação Transferências

Adições Baixas Adição Baixas Entrada Saída
ADMINISTRATIVO
Equipamentos, Aparelhos e Utensílios 10 10 1497493 390.190 (707X14) (384.441) 666557 2311X51 (267X47) 3406X88
Equipamentos Para Proc. de Dados 20 5 1425X15 0 (496.144) (672.729) 495X59 1X84.425 (233X70) 2303.056
Mobiliário em Geral 10 10 598456 990 (318.759) (198335) 258.113 782X22 (124.009) 999X79
Outras Imobilizações 10 10 123X52 3X54 (12X76) (25.159) 10.112 6536 (630) 105.788
Equipamentos Ativos de Rede para Rede Local 0 350X35 0 (185398) 0 1459562 0 1X24X99
Bens móveis em Almoxarifado 20.187X15 2474314 0 0 0 (6.145X96) 626356 17.142X88

T O T A L 23X32X31 3319382 (1X35393) (1.465X62) 1.431X40 0 0 25481X98
OPERACIONAL

Complexo de Manutenção 50 2 405.757X33 103575 0 (10349.153) 0 0 0 395X12356
Estações 60 1,66 235578X02 693580 0 (5.144453) 0 0 0 231X28.129
Estrutura de Via Permanente 20 5 93394.002 0 0 (18347X64) 0 0 0 75.146.137
Túneis e Trincheiras 125 O* 302320.102 0 0 (2.767577) 0 0 0 299X52.125
Poços e Passarelas de Acesso 60 1X6 32546X62 0 0 (719X30) 0 0 0 32327331
Veículos de Tração Mecânica 0 0 0 0 0 0 0 0
Pontes e Viadutos 50 2 35361.789 0 0 (323X61) 0 0 0 34538.128
Sistema de Energia 50 2 102346343 0 0 (2X14.163) 0 0 0 99432.180
Sistema de Sinalização e Controle 50 2 102X81459 0 0 (2.714X61) 0 0 0 99X66.798
Sistema de Telecomunicações 50 2 23368571 0 0 (685.747) 0 0 0 22X83324
Sistema de Bilhetagem 50 2 1X39462 0 0 (37.412) 0 0 0 1X02.050
Sistema de Bilhetagem - SCAP 50 2 21.782X51 0 0 0 0 0 0 21.782X51
Sistema de Material Rodante 30 3X3 354.179X87 2.154X92 0 (17X41566) 0 0 0 338492313
Torno Rodeiro 10 10 4305X59 0 0 (730X08) 0 0 0 3X74.751

T O T A L 1.715.763.024 2552X47 0 (62377397) 0 0 0 1X56438.174
OBRAS EM ANDAMENTO 20419.148 15X48X45 0 0 0 0 0 36367X92
ESTUDOS E PROJETOS 13430X86 546495 0 0 0 0 0 13577.181
INSTALAÇÕES E EQUIP. PARA OBRAS 1.035X57 164460 0 0 0 0 0 1300317
TERRENOS 276.103.000 1.446322 0 0 0 0 0 277X49322
T O T A L 310588X91 18.005.721 0 0 0 0 0 328594412
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO 2X50X84345 24.177X50 (1X35393) (63.743358) 1431.040 0 0 2.010514484

♦

♦

♦

♦

Para cálculo da depreciação foi considerado o prazo de vida útil e aplicadas as taxas de depreciação já consagradas para as Empresas 
Metroviárias. As despesas de depreciação incorridas no Imobilizado são alocadas ao custo dos serviços prestados e às despesas administrativas.

Diante do estudo para reavaliação da vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado para definição das bases de cálculo e das taxas de 
depreciações, conforme estabelecido na Resolução n° 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 27 (R3) -  Ativo 
Imobilizado (a qual considera o CPC 27), a  Companhia contratou e está em andamento os serviços de consultoria para reestruturação dos bens 
do Ativo Imobilizado visando o levantamento, o Inventário Patrimonial, a avaliação dos ativos (bens móveis e imóveis), bem como o tratamento 
contábil e fiscal a ser adotado a partir do exercício de 2018, tendo em vista o que dispõe a Lei n.° 6.404/76, a Lei n° 12.973/14 e as normas IFRS.

a) Teste por redução ao valor recuperável
Em 2018 a Companhia realizou o teste de redução ao valor recuperável considerando os montantes apurados de forma conjunta, como 

uma única UGC e não por ativo individual, considerando que a Companhia controla o negócio como um todo, na qual não há business plan por 
linha de operação, bem como não há o controle CAPEX por linha de operação e a análise de geração de caixa versus investimento segregado. 
Adicionalmente, considerando que Companhia toma decisões sobre a continuidade dos ativos e operações da Entidade de forma unificada.

O teste de recuperabilidade dos ativos da UGC foi realizado mediante a comparação entre o valor contábil dos ativos da UGC com o valor 
justo líquido de venda na data de preparação das demonstrações financeiras. Isto se deu ao fato de que não há razão para acreditar que o valor 
em uso de um ativo exceda materialmente seu valor justo líquido de despesas de venda, devido ao fato da Companhia não ter como objetivo 
principal de negócios a otimização dos lucros, haja vista que a Companhia atua com foco na política pública de transporte público. Assim sendo, 
o valor justo líquido de despesas de venda do ativo pode ser considerado como seu valor recuperável.

Na realização do teste de impairment não foi identificado a perda por irrecuperabilidade devido ao fato do valor justo líquido das despesas 
com vendas da UGC ser superior ao valor contábil dos ativos que compõe a  UGC. Portanto, não foi reconhecida nenhuma provisão para perda 
com impairment.

b) Considerações
Considerando que o METRO-DF trata-se de uma única Unidade Geradora de Caixa (UGC) conforme apresentado anteriormente.
Considerando que o item 6 do CPC 00 determina que o valor recuperável de um ativo ou de unidade geradora de caixa é o maior montante 

entre o seu valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso.
Considerando que o item 74 determina que para o propósito de determinar o montante recuperável de uma unidade geradora de caixa, 

qualquer referência a “um ativo”, constante no CPC 01 deve ser lida como referência a “uma unidade geradora de caixa”.
Considerando que o item 21 do CPC 01 prevê que se não há razão para acreditar que o valor em uso de um ativo exceda materialmente seu 

valor justo líquido de despesas de venda, o valor justo liquido de despesas de venda do ativo pode ser considerado como seu valor recuperável.
Considerando que o teste de impairment desta UGC não apresentou valor contábil superior ao valor justo apurado.
Por fim, considerando que o item 6 do CPC 00 determina que a perda por desvalorização é o montante pelo qual o valor contábil de um 

ativo ou de unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável.
Entendemos que não deverá ser reconhecido nenhum ajuste perda por desvalorização da UGC METRO-DF, pois o valor justo é superior 

ao valor contábil conforme supracitado.
12. PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR

2018 2017
fRwlassificadol

Pessoal a Pagar
Salários e Remuneração 161.634 842.045
Provisão para Férias 10.513.334 8.274.162

10X74-968 9.116.207
Encargos Sociais a Pagar

INSS 1.419.258 2.434366
FGTS 2.357.552 1.889.882
SESI 179.186 148.148
SEN AI 140.538 116.196

4X96X34 4X88X92

13. FORNECEDORES

2018 2017
(Reclassificado)

Fornecedores de Materiais 1.959.539 5.800.758
Fornecedores de Serviços 38.069.366 14.845.728
Fornecedores Fonte Tesouro 112388.781 126.993.762
Empreiteiros 2.136.707 3.485.048

154X54393 151.125396

V_

14. OBRIGAÇÕES FISCAIS

2018 2017

COFINS 49.439 29.774
PIS/PASEP 10.729 6.454
ICMS a Recolher 67.048 37324

127.216 73.452

15. VALORES RESTITUÍVEIS

2018 2017

Valores Restituíveis 11.720374 5.128.999

16. OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO-PRAZO

2018 2017

Restos a Pagar Não Processados 20.304333 20.351.086
Recursos Especiais a Liberar 19X14.621 30.108.996
Credores por Restituição M 5.458

39X19.038 50465X40

17. PROVISÕES
A Companhia defende judicialmente algumas Causas Cíveis e Trabalhistas que entende indevidas com base nas informações de seus

assessores jurídicos nas análises das demandas judiciais pendentes e na experiência anterior referente às quantias reivindicadas nas Ações Cíveis 
e Trabalhistas.

Destacamos abaixo o resultado do tratamento da probabilidade de perda (provável e possível) as quais não são mensuráveis com segurança, 
na forma apresentada de acordo com o pronunciamento técnico CPC-25, a saber:

Cível

2018 2017

Provável
Trabalhista

2.765.705 0

Provável 4.987.076 6397.644

Cível
7.752.781 6397X44

Possível
Trabalhista

158.224.475 52.996.535

Possível 10.543.204 28.211.783
168.767X79 81308X18

TOTAL 176X20460 87X05.962

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2018, o  Capital Social era constituído por 29.809.505 (vinte e nove milhões, oitocentos e nove mil, quinhentos e 

cinco) ações ordinárias nominativas integralizadas, todas no valor de RS 94,28 (noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) cada, perfazendo 
um montante de R$ 2.810.440.131,40 (dois bilhões, oitocentos e dez milhões, quatrocentos e quarenta mil, cento e trinta e um reais e quarenta 
centavos).

A composição acionária da Companhia na mesma data era a seguinte:

Capital Social
Acionistas Quantidade de Ações Integralizadas Valor do Capital Social Integralizado Participação %

DF 29.807305 2.810351X71,40 99X932910%
CEB 400 37.712 0,0013418%
BRB 400 37.712 0,0013418%
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TERRACAP 400 37.712 0,0013418%
TCB 400 37.712 0,0013418%
NOVACAP 200 18.856 0,0006709%
CAESB 200 18.856 0,0006709%
TOTAL 29309305 2310440.131,40 100,00%

O valor patrimonial da ação em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 69,22 (em 2017 foi de R$ 70,17)

Reservas de Lucros 2018 2017
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 33382/227 0
Reservas de Incentivos Fiscais 0 16.697.730
TOTAL 33382227 16.697-730

A Administração da Companhia está propondo à Assembléia dos Acionistas, com base no item 68 e 69 do CTG 2000, aprovado pelo CFC 
n° 1.159/09, que a Receita de Subvenção para Investimento recebida durante o exercício, no valor de R$ 22.605369 seja considerada para futuro 
aumento do Capital Social.

19. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
EXCLUSÃO:

Subvenção Recebida para Investimento
INCLUSÃO:

Multas Indedutíveis
Tributos com Exigibilidade Suspensa
Ajuste de Exercícios Anteriores

PREJUÍZO FISCAL

2018
(49.237.721)

0

29.891
0

í278.826)
1248.9351

(494866561

2017
(63.945.760)

(15.487.069)

1.070
9392

2.386.306
2396.968

(77.0353611

20. RECEITAS

2018 2017
IReclassificado)

Serviço de Transporte 175.923201 163.220.024
Concessão de Espaço Físico 5.479.083 4.469.685
Receita Operacional Bruta 181.402284 167.689.709
(-) Dedução da Receita Bruta ü (53.866)
Receita Operacional Líquida 181.402284 167.635.843
Receitas Financeiras:

Juros 3.903
Aplicações Financeiras 25.734

29.637 129.658
Outras Receitas 4.642.355 7.926
TOTAL 186.07427.6 167.773427

No exercício de 2018, a Receita Bruta teve um aumento de 8.18%, correspondente a R$ 13.712375 (em 2017 o aumento foi de 25, 36%
comparado ao exercício de 2016, correspondente a R$ 33.929.112).
21. CUSTOS E DESPESAS

2018 2017
(Rerln&sifirfldn)

Custos dos Serviços Prestados
Operação

Pessoal (99262.484) (85.898.018)
Encargos Sociais (18.146.052) (17.150.014)
Material (1.311232) (793.808)
Serviços de Terceiros (46.779.485) (43.844.387)
Energia de Tração (45.808 352) (37.318313)
Depreciação (51.649396) (51.648.462)
Gastos Gerais (7.321436) (4.853.360)

Total .(270278337) (241306363)

Manutenção
Pessoal (16.326.791) (14.220.811)
Encargos Sociais (2.984.680) (2.839264)
Material (153 281) (92.138)
Serviços de Manutenção de Sistemas (44.730.741) (42.890.190)
Serviços de Terceiros (5.468435) (5.089.081)
Depreciação (10.627.801) (10.627.801)
Gastos Gerais 1855.862) 1563.3361

Total (81247391) 1763226221
Comercial

Pessoal (3261.922) (2.591.376)
Encargos Sociais (596.308) (517.383)
Material (31.870) (17.213)
Serviços de Terceiros (1.137.001) (950.707)
Depreciação (98276) (49.098)
Gastos Gerais 1177.9521 1105.239)

Total 153033301 14231.0161
Total dos Custos dos Serviços Prestados (356.729.758) (322-060.2011
Despesas Gerais e Administrativas

Pessoal (47.497.801) (40.846.142)
Encargos Sociais (8.683.014) (8.155.158)
Material (478.053) (290590)
Serviços de Terceiros (17.055.021) (16.050,177)
Depreciação (1.474.139) (828.897)
Gastos Gerais 12,669272) (1.776.677)

Total das Despesas Gerais e Administrativas (773573Q1) 167-9476431
Despesa Financeira

Juros 2379
Multas Dedutíveis 368
Multas Indedutíveis 29.891
Variações Monetárias 4.684324

14.717362) 12.911.7581
Outras Despesas

Perdas de Ativos (167395) (3.748)
Transferências Concedidas 113.5382171 (30.095.121)

Total (13.705.812) (30.098.869)
TOTAL GERAL (453.010.033) (423.018469)

No exercício de 2018 o Total Geral da Despesa, excluindo a Despesa de Depreciação/Amortização, Despesa Financeira, Perdas de Ativos e 
Transferências Recebidas (Superávit do Exercício), teve um aumento na ordem de 7,09%, correspondente a R$ 29.991363 (em 2017 teve uma 
diminuição de - 0,83% comparado ao exercício de 2016, correspondente a R$ - 2.722.849).
22. REPASSE FINANCEIRO

As Subvenções estão assim compostas:

2018 2017
RECEBIDAS:

Pessoal 151.693.620 118.444.860
Encargos Sociais 25.192.186 21.061411
Outros Serviços de Terceiros 24.823474 32.041300
Total 201.709.280 171547.771

A RECEBER:
Repasse Diferido 9.681568 619.900
Recursos p. Restos a Pagar Não Processados 6.186.925 3.644.143
Transferências Inep. de Exerc. Orçamentário 120.263 399
Total 15.988.756 4264442

TOTAL 217698.036 175312213
(-) TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS:

(-) Superávit do Exercício (13538.2171 (30.095.121)
TOTAL 204.159.819 1612Q4.161

23. AJUSTE NO RESULTADO ACUMULADO
A origem do ajuste decorre do reconhecimento sobre itens registrados diretamente no Patrimônio Líquido:

2018 2017
(Reclassificado)

Ajustes do Ativo Circulante 1.623.730 (132.422)
Ajuste do Passivo Circulante (1.9025561 2518,728
Total (2783261 2286306

24. COBERTURA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O METRÔ-DF mantém apólices de seguros contratados junto às principais seguradoras do País que são definidas na licitação junto ao 

fornecedor e levam em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. Destacamos abaixo os principais valores existentes em 31 de 
dezembro de 2018:

Apólice Vencimento Valor Cobertura Executor do Serviço
07-0775-0217818 26/03/19 R$ 122.153 FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
0306920189907750218376000 29/01/19 RS 271.000 MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A
024612018000207750016616 15/04/19 RS 910.837 SODEXO PASS DO BRASIL
0306920189907750205605000 12/09/19 RS 922359 VIA ENGENHARIA S A
0306920189907750208092000 05/10/19 R$ 935305 VIA ENGENHARIA S A
014142018000107750075160 01/07/19 RS 987.731 AGIL EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2018

Aos
Acionistas, Diretores e demais Administradores da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF
CNPJÇMF) 38.070.074/0001-77 Brasília/DF
1) Opinião com Ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF 

(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para Opinião com Ressalva” as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2) Base para Opinião com Ressalva
2.1. Provisão para Contingências Judiciais- Resolução n° 1.180/2009
Identificamos uma diferença constante no cotejamento entre a contabilidade e o relatório de contingências, disponibilizado pela Assessoria 

Jurídica da Companhia, num montante de R$ 26.843395. O relatório jurídico demonstra um total de R$ 31330471 para causas trabalhistas 
onde o prognostico é provável para perdas, porém, o montante contabilizado é de apenas R$ 4.987.076 conforme pormenorizado na nota 
explicativa n° 17. Assim, faz-se necessário contabilizar as Contingências conforme definido no Pronunciamento Técnico CPC 25 - “Provisões - 
passivos contingentes e ativos contingentes” que classifica as contingências segundo o risco de um desfecho desfavorável, como: (i) prováveis, 
para as quais são constituídas provisões; (ii) possíveis, que somente são divulgadas em nota explicativas sem que sejam provisionadas; e 
(iii) remotas que não requerem provisão nem divulgação. Isto posto ficamos impossibilitados de opinar, como de fato não opinamos sobre 
os necessários provisionamentos e suas contrapartidas, assim como, seus efeitos em contas de resultado do exercício e consequentemente no 
Patrimônio Líquido.

3) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o METRÔ-DF continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a METRÔ-DF ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.

4) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 

independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 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 contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou 
erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do METRÔ-DF.

■ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.

• 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 
capacidade de continuidade operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a METRÔ-DF a não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os 
requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderíam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

5) Ênfase
Mantendo nossa opinião inalterada, enfatizamos que conforme Nota Técnica sobre a reestruturação dos bens do ativo imobilizado da 

Companhia, os Consultores entenderam que não deve ser reconhecido nenhum ajuste de perda por desvalorização do Metrô-DF, pois o valor 
justo é superior ao valor contábil conforme mencionado na Nota Explicativa n° 11 - IMOBILIZADO. Porém, enfatizamos que, até a data de 
conclusão de nossos trabalhos não recebemos a via definitiva da supramencionada Nota Técnica, pois, a mesma ainda está pendente de aceitação 
pela Comissão Gestora do Contrato. No entanto, registrou-se que não haverá mudanças nos valores apurados, tão somente ajustes de texto e/ou 
nomenclaturas que por ventura devam ser melhor enquadrados.

6) Outros Assuntos
63 Relatório da Administração
A administração da METRÔ-DF é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da Administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo considerar se esse quando tomado em conjunto com as demonstrações contábeis e notas explicativas está, de forma relevante, 
inconsistente com as precitadas demonstrações ou com o cenário econômico-financeiro observado 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. Neste sentido não temos nada a relatar.

6 2  Demonstração do Valor Adicionado - DVA
Examinamos também a Demonstração do Valor Adicionado (DVA) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, elaborada sob a 

responsabilidade da Administração da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, (“Companhia”), cuja apresentação 
é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e considerada como informação suplementar pelo padrão dos IFRS’s, 
que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, 
em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

6 3  Informações de Natureza Social e Ambiental - Balanço Social
Examinamos também o Balanço Social, contendo informações de natureza social e ambiental, para o exercício findo em 31 de dezembro 

de 2018, elaborado na forma da NBC T 15 aprovada pela Resolução n° 1.003/2004 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, sob a 
responsabilidade da Administração da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, (“Companhia”), cuja apresentação 
é opcional e não requerida pela legislação societária brasileira e portanto considerada como informação suplementar pelo padrão dos lFKS’s, que 
não requerem a sua apresentação. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de auditoria preconizados na NBC TA 805 aprovada pela 
Resolução n° 1337/2009 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em seus aspectos 
relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

6 4  Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas exclusivamente para fins de comparabilidade, 

foram examinadas por nossos auditores, cujo Relatório de Auditoria, foi emitido em 15 de fevereiro de 2018.

Brasília/DF 25 de fevereiro de 2019

AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S 
CRC/PE000150/0 “S”DF

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira
Contador - CRC/PE 010483/0-9 “S”DF

Sócio Sênior

Phillipe de Aquino Pereira
Contador - CRC/PE 028157/0-2 “S”DF

Thomaz de Aqnino Pereira
Contador - CRC/PE 021100/0-8 “S”DF

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, no exercício de suas funções estatutárias, em sua 292a Reunião 

Ordinária, realizada nesta data, com base nos dados dos Balancetes mensais fornecidos pela área de Contabilidade da Empresa, examinou 
o Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2018, bem assim as respectivas Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas 
correspondentes, tudo elaborado conforme o previsto na Lei n°. 6.404/76, alterada pela Lei n°. 11.638/07 e na Medida Provisória n°. 449/08, 
bem assim no Decreto n°. 14.572/92 e, ainda, considerando os termos do Parecer sobre as Demonstrações Contábeis, Com ressalvas, emitido 
pela AUDIMEC -  AUDITORES INDEPENDENTES S/S - EPP, datado de 25/02/2019, concluiu, de forma unânime, que as peças estão 
em ordem e adequadas, em seus aspectos relevantes, sendo de opinião que se encontram em condições de serem submetidas à deliberação 
da Assembléia Geral de Acionistas da Companhia.

Brasília, 26 de fevereiro de 2019.

VIRGÍLIO DORÊGO MONTEIRO NETO LÍGIA MARIA DE SOUZA LOPES REIS

PAULO MARCELO DE CARVALHO FÁBIO NEY DAMASCENO

MARIA DO SOCORRO CRUXEN MARRA

DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
295a REUNIÃO ORDINÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL, RELATIVA AO EXERCÍCIO 
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018. ENCAMINHAMENTO À DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 
ACIONISTAS.

O Conselho de Administração da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, no uso da competência disposta no inciso VII 
do art. 15 do Estatuto Social c/c o previsto nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso XII do art. 2° do Regimento Interno do Colegiado, examinou a 
‘PRESTAÇÃO DE CONTAS DA COMPANHIA RELATIVA AO EXERCÍCIO FINDO E M  31 DE DEZEMBRO DE 201S’, composta do 
Relatório de Atividades da Administração, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis, tudo elaborado de acordo com a Lei n°. 
6.404/76, alterada pela Lei n°. 11.638/07, a Medida Provisória n°. 449/08 e o Decreto n°. 14372, de 30/12/92, acompanhada do Relatório dos 
Auditores Independentes, com ressalvas, sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2018, emitido pela empresa A UDIMEC -AUDITORES 
INDEPENDENTES SIS - EPP, em 25/02/2019, bem assim do Parecer do CONSELHO FISCAL, emitido em 26/02/2019.

Após concluir que as peças encontram-se em ordem e adequadas, decide recomendar o seu encaminhamento à deliberação da Assembléia 
Geral Ordinária de acionistas.

Brasília, 28 de fevereiro de 2019.
HANDERSON CABRAL PEREIRA

Marcelo Contreiras de Almeida Dourado
Diretor-Presidente

Brasília, 31 de dezembro de 2018.

Daniela Diniz Rodrigues Carlos Alexandre da Cunha
Diretora Técnica Diretor de Operação e Manutenção

Luiz Gustavo de Andrade
Diretor de Administração

Gilberto Pompilio de Melo Filho
Diretor Financeiro e Comercial

José Eduardo Duque Moreira
Contador CRC-DF n° 001563/0-1
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