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Aplicamos os procedimentos que foram previamente acordados com V.Sas., a seguir
descritos, em relação ao balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstração
do fluxo de caixa combinadas (coletivamente denominados “informações contábeis
combinadas”, das companhias detentoras dos direitos de concessão ferroviária (companhias
relacionadas no Anexo A), para a data-base de 31 de dezembro de 2017, preparados pela
administração da Rumo S.A. (“Rumo” ou "Companhia"). As referidas informações contábeis
combinadas apresentadas no Anexo B desse relatório, serão submetidos pela Companhia
para atendimento às Deliberações nº 136/2016 e nº 101/2012 emitidas pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres ("ANTT"). A administração da Companhia discutiu com a ANTT a
suficiência, abrangência e extensão dos procedimentos descritos neste relatório e
concordaram que tais procedimentos atendem às exigências das referidas Deliberações. O
nosso trabalho foi realizado de acordo com a NBC TSC 4400, emitida pelo Conselho Federal
de Contabilidade, aplicável a trabalhos de procedimentos previamente acordados. Os
procedimentos foram aplicados com o único intuito de auxiliar V.Sas. no confronto de certos
dados incluídos nas informações contábeis combinadas com dados incluídos nas
demonstrações financeiras auditadas da Companhia em 31 de dezembro de 2017. Esses
procedimentos são assim resumidos:
1.

Obter as informações contábeis combinadas que compreendem o balanço patrimonial
combinado, a demonstração do resultado combinado e a demonstração do fluxo de caixa
combinado de 31 de dezembro de 2017 e exercício findo nessa data das companhias
relacionadas no anexo A, elaborados pela Administração, para atendimento à Deliberação nº
136 de 16 de maio de 2016 e nº 101 de 03 de maio de 2012 emitida pela Agência Nacional
de Transportes Terrestres ("ANTT");

2.

Obter mapas contábeis auxiliares elaborados pela Administração, que suportam a elaboração
das informações contábeis combinadas mencionadas no procedimento 1 acima;

3.

Confrontar as informações contábeis combinadas mencionadas no procedimento 1 acima
com os mapas contábeis auxiliares mencionados no procedimento 2 acima;

4.

Obter as demonstrações financeiras individuais das companhias mencionadas no anexo A
em 31 de dezembro de 2017, elaboradas pela administração, em conformidade com as
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práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro
(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), auditadas pela KPMG
Auditores Independentes, cujo relatório dos auditores foi emitido em 27 de fevereiro de 2018
sem ressalva, e confrontar os saldos contábeis dos balanços patrimoniais, demonstrações
dos resultados e demonstrações de fluxos de caixas individuais das companhias
mencionadas no Anexo A com os mapas contábeis auxiliares mencionados no procedimento
2 acima.
5.

Obter os mapas contábeis auxiliares mencionados no procedimento 2 acima e confrontar se
as transações com partes relacionadas que estão sendo eliminadas no processo de
elaboração das informações contábeis combinadas descritas no procedimento 1 acima, são
as mesmas transações eliminadas no processo de elaboração das demonstrações
financeiras consolidadas da Rumo S.A, elaboradas pela Administração em 31 de dezembro
de 2017.

6.

Efetuar o recálculo aritmético (somas e subtrações das eliminações de saldos entre partes
relacionadas e dos saldos anteriores e posteriores às eliminações) dos mapas contábeis
auxiliares que suportam a elaboração das informações contábeis combinadas.
Nosso relatório contém os seguintes aspectos que foram por nós constatados:

a)

Em relação ao procedimento 1 acima, obtivemos as informações contábeis combinadas que
compreendem o balanço patrimonial, demonstração dos resultados combinada e do fluxo de
caixa combinadas das companhias relacionadas no anexo A em 31 de dezembro de 2017 e
exercício findo nessa data, elaborados pela administração, para atendimento à Deliberação
nº 101, de 03 de maio de 2012 e à Deliberação nº 136, de 16 de maio de 2016 emitidas pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres ("ANTT");

b)

Em relação ao procedimento 2 acima, obtivemos os mapas contábeis auxiliares que
suportam a elaboração das informações contábeis combinadas mencionadas;

c)

Em relação ao procedimento 3 acima, confrontamos as informações contábeis combinadas
com os mapas contábeis auxiliares e não identificamos exceções;

d)

Em relação ao procedimento 4 acima, obtivemos as demonstrações financeiras individuais
das companhias mencionadas no anexo A em 31 de dezembro de 2017, elaboradas pela
administração, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), auditadas pela KPMG Auditores Independentes e emitidos em 27
de fevereiro de 2018, sem ressalvas. Confrontamos os saldos contábeis dos balanços
patrimoniais, das demonstrações dos resultados e dos fluxos de caixa, contidos nas
demonstrações financeiras individuais das companhias mencionadas no Anexo A, com os
saldos dos mapas contábeis auxiliares e não identificamos exceções.

e)

Em relação ao procedimento 5 acima, obtivemos os mapas contábeis auxiliares e
confrontamos se as transações com partes relacionadas que estão sendo eliminadas no
processo de elaboração das informações contábeis combinadas, são as mesmas transações
eliminadas no processo de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas da Rumo
S.A, elaboradas pela Administração em 31 de dezembro de 2017. Como resultado deste
procedimento, não identificamos exceções.
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f)

Em relação ao procedimento 6 acima, efetuamos o recálculo aritmético (somas e subtrações
das eliminações de saldos entre partes relacionadas e dos saldos anteriores e posteriores às
eliminações) dos mapas contábeis auxiliares que suportam a elaboração das informações
contábeis combinadas e não identificamos exceções.
Considerando que os procedimentos acima não se constituem em um trabalho de auditoria
ou de revisão limitada conduzido de acordo com as normas de auditoria ou de revisão
aplicáveis no Brasil, não expressamos qualquer asseguração ou opinião sobre as
informações contábeis combinadas em 31 de dezembro de 2017, apresentadas no Anexo B.
Caso tivéssemos aplicado procedimentos adicionais ou realizado uma auditoria ou revisão
das demonstrações contábeis de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis
no Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso
conhecimento, os quais teriam sido relatados.
O nosso relatório destina-se exclusivamente à finalidade descrita no primeiro parágrafo deste
relatório e a informar V.Sas. e a ANTT, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou
distribuído a terceiros que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência de, ou
que não tenham concordado com, os procedimentos acima. Este relatório está relacionado
exclusivamente com as contas e itens acima especificados e não se estende às
demonstrações contábeis da Rumo S.A., tomadas em conjunto.
São Paulo, 15 de maio de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6


Rogério Hernandez Garcia
Contador CRC 1SP213431/O-5
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Anexo A
Rumo S.A

Empresas incluídas no processo de elaboração das informações contábeis combinadas:
.
.
.
.



Rumo Malha Norte S.A. ("Rumo Malha Norte")
Rumo Malha Oeste S.A. ("Rumo Malha Oeste")
Rumo Malha Sul S.A. ("Rumo Malha Sul")
Rumo Malha Paulista S.A. (“Rumo Malha Paulista”)
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Anexo B - Quadros isolados das demonstrações financeiras (combinado)
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