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Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Concessionária Rota do Atlântico S.A. – CRA
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Concessionária Rota do Atlântico S.A. –
CRA em 31 de dezembro de 2019, 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.

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 “Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, 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 as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Ênfase
Procedimento arbitral
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº. 17 às demonstrações contábeis, que inclui informações
referentes ao recebimento pela Companhia, em 25 de agosto de 2017, de Notificação para Instituição de
Procedimento Arbitral encaminhada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio
Brasil-Canadá (CAM-CCBC), tendo como Requerentes a Construtora Norberto Odebrecht S.A. e a
Construtora OAS S.A. (em recuperação judicial), a fim de dirimir conflito originado do contrato de
execução de obras civis do complexo viário e logístico de Suape – Expressway, firmado pelas partes em
29 de julho de 2011. Seguindo o Regulamento da CAM-CCBC, em 11 de setembro de 2017 a
Companhia apresentou resposta ao pedido de instauração de procedimento arbitral acima referido.
Desde então, outras medidas foram ajuizadas referente à citada discussão. No momento, os assessores
legais da Companhia não têm condições de realizar uma avaliação da probabilidade de êxito dos pedidos
das requerentes, procedimento este, que somente poderá ser efetuado durante o curso do processo de
arbitragem. As demonstrações contábeis da Companhia não incluem quaisquer efeitos que possam advir
desses assuntos. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Responsabilidades 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 a Companhia 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 Companhia 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.

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 obtivemos 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.



obtivemos 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 da Companhia;
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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 uma 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 Companhia 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 e
da época da auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos
trabalhos.
Rio de Janeiro, 20 de março de 2020.

Ana Cristina Linhares Areosa
CT CRC RJ-081.409/O-3
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. - CRA
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
Nota

31/12/2019

ATIVO

31/12/2018
Retificado

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Outros
Total do ativo circulante

5
6
7.a

5.103
2.941
175
894
26
9.139

10.247
1.854
459
495
223
13.278

7.b

24.646
48
236.670
20
261.384

3.161
56
241.119
28
244.364

270.523

257.642

NÃO CIRCULANTE
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imobilizado
Intangível
Outros
Total do ativo não circulante

8

TOTAL DO ATIVO

Nota

31/12/2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

31/12/2018
Retificado

CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento mercantil
Tributos a recolher
Obrigações com empregados e administradores
Provisão para manutenção e conservação
Partes relacionadas
Outros
Total do passivo circulante

2.962
10.951
275
495
1.029
1.504
28
38
17.282

2.484
9.658
566
1.048
3.927
59
17.742

9
11
12

99.157
94.978
2.015
196.150

109.943
88.084
198.027

13

126.756
(69.665)
57.091

126.756
(84.883)
41.873

270.523

257.642

9
12
7.c
10
11

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Partes relacionadas
Arrendamento mercantil
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. - CRA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por lote de mil ações)
Nota

31/12/2019

31/12/2018

Receita líquida de serviços
Receita de construção
RECEITA LÍQUIDA

14
14

49.326
5.270
54.596

46.471
2.695
49.166

Custo dos serviços prestados
Custo de construção

15
15

(29.758)
(5.218)

(32.241)
(2.669)

19.620

14.256

(8.411)
-

(8.686)
11

11.209

5.581

647
(18.123)
(17.476)

1.203
(19.294)
(18.091)

(6.267)

(12.510)

21.485

(1.671)

15.218

(14.181)

0,11

(0,10)

LUCRO BRUTO
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Outras receitas (despesas) líquidas

15

LUCRO ANTES DOS ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Total

16
16

PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Imposto de renda e contribuição social

7.d

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
Lucro (Prejuízo) básico e diluído por lote de mil ações (em Reais - R$)

13

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. - CRA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)
31/12/2019

31/12/2018

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO

15.218

(14.181)

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO

15.218

(14.181)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. - CRA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)

Capital Social
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Prejuízo do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Lucro líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Prejuízos
acumulados

Total

126.756

(70.702)

56.054

-

(14.181)

(14.181)

126.756

(84.883)

41.873

15.218

15.218

(69.665)

57.091

126.756

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. - CRA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais)
Nota
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes:
Margem de construção
Depreciação e amortização
Juros e variações monetárias líquidos empréstimos
Juros de mútuos passivos
Juros sobre arrendamento mercantil
Baixa de imobilizado
Provisão para manutenção e conservação

8

31/12/2019

31/12/2018

(6.267)

(12.510)

(52)
9.734
10.801
6.893
161
3
1.353

(26)
9.731
12.168
6.848
2.131

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber
Tributos a recuperar
Adiantamentos
Outros ativos

6
7.a

(1.087)
284
(399)
205

80
768
57

558
(19)
(71)
28
(3.776)
(21)
1.301
19.629

(669)
259
(60)
14
18.791

(254)
(34)
(3.142)

(136)
(3.200)

(3.430)

(3.336)

(9.628)
(10.412)
(1.302)

(8.754)
(11.223)
-

(21.342)

(19.977)

REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

(5.144)

(4.522)

Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa

10.247
5.103

14.769
10.247

REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA

(5.144)

(4.522)

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
Obrigações com empregados e administradores
Tributos a recolher
Partes relacionadas
Provisão de manutenção e conservação
Outras obrigações e contas a pagar
Arrendamento Mercantil
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aplicação financeira vinculada
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível

9

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos
Amortização Contrato de Arrendamento Mercantil

9
9

Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamento

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CONCESSIONÁRIA ROTA DO ATLÂNTICO S.A. - CRA
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)
1.

INFORMAÇÕES GERAIS
A Concessionária Rota do Atlântico S.A. (“CRA” ou “Companhia”) é uma sociedade por ações
fechada, com sede no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, e foi constituída em 10 de junho
de 2011, tendo como objetivo a exploração, pelo regime de concessão, e a execução de obras do
Complexo Viário e Logístico de SUAPE, nos termos do Contrato de Concessão celebrado em 18
de julho de 2011, com o Poder Concedente - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo
Gueiros “SUAPE” (Governo do Estado de Pernambuco).
A extensão concedida é de 44 km e o projeto é responsável pela integração do Sistema Rodoviário
ao Complexo Industrial-Portuário. O eixo principal da rota começa na BR-101 Sul, na altura do
Hospital D. Helder Câmara e termina em Nossa Senhora do Ó, acesso a Porto de Galinhas e ao
litoral Sul do estado de Pernambuco.
Ações do Ministério Público, Governança e Compliance
Em dezembro de 2016, a Odebrecht SA., controladora indireta da Companhia, firmou acordo de
leniência (“Acordo”) com o Ministério Público Federal (“MPF”) e autoridades dos EUA e Suíça,
responsabilizando-se por todos os atos ilícitos que integram o objeto do mesmo, praticados em
benefício dessas empresas, com exceção da Braskem S.A. que firmou acordo próprio. Em julho
de 2018, a Odebrecht S.A. também celebrou o acordo de leniência com o Ministério da
Transparência/Controladoria-Geral da União (“CGU”) e com a Advocacia-Geral da União
(“AGU”), mediante o qual serão extintas as ações de improbidade e os processos administrativos
no âmbito do Executivo Federal Brasileiro.
A Companhia possui compromisso de continuamente atuar com transparência e integridade,
consistente com as melhores práticas mundiais de governança e com as leis, normas e
regulamentos aplicáveis, bem como com as políticas, que zelam pela conduta baseada em
princípios e valores éticos, e conta com um sistema de conformidade alinhado com as melhores
práticas de mercado desde 2017.
Na medida em que a Companhia e nenhum administrador sofreu condenação, não há como
determinar se a Companhia será afetada pelos resultados do referido Acordo e por quaisquer de
seus desdobramentos e suas consequências futuras. A Administração neste momento entende que
tais efeitos, se existentes, não deverão afetar significativamente a Companhia e,
consequentemente, as suas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019.
Em 31 de dezembro de 2019, os prejuízos acumulados totalizavam R$ 69.665 causados,
principalmente, pela deterioração do cenário econômico e consequente redução no tráfego de
veículos. A Administração tem tomado ações buscando minimizar seus gastos administrativos e
a diversificação de novas receitas acessórias, bem como receberia (se necessário) todo suporte
financeiro de seus acionistas controladores, minimizando assim o risco de continuidade
operacional.
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Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui capital circulante líquido negativo de R$ 8.142
(capital circulante positivo de R$4.464 em 31 de dezembro de 2018), causados principalmente
por empréstimos e financiamentos, no valor de R$ 10.951.
2.

PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
O encerramento das demonstrações contábeis foi autorizado pela Administração da Companhia
em 20 de março de 2020.
As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
As demonstrações contábeis da Companhia estão sendo apresentadas conforme orientação
técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem
observados quando da divulgação dos relatórios contábil-financeiros, em especial das contidas
nas notas explicativas. A Administração confirma que estão sendo evidenciadas todas as
informações relevantes próprias das demonstrações contábeis e que estas correspondem às
utilizadas em sua gestão.
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de
valor, assim, essas demonstrações contábeis incluem estimativas referentes à seleção da vida útil
dos ativos imobilizado e intangível e de sua respectiva recuperação pelas operações, avaliação
dos instrumentos financeiros, determinação da provisão para imposto de renda diferido e outras
similares que, embora reflitam a melhor precisão possível, podem apresentar variações em
relação aos dados e valores reais.
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem
como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações
contábeis, estão divulgadas na Nota nº. 3.
A Administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar operando normalmente e está
convencida de que a mesma possui recursos para dar continuidade a seu negócio no futuro ou
que teria o aporte de recursos dos seus respectivos acionistas. Adicionalmente, a Administração
não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas
sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis foram
preparadas e estão sendo apresentadas com base nesse pressuposto.
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão
definidas a seguir:
(a) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa são avaliados ao custo e compreendem dinheiro em caixa para uso
da Administração, saldo de fundo de troco, reserva para caixas de praça de pedágios, depósitos
bancários à vista, aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, com vencimentos
originais de até três meses com risco insignificante de mudança de valor.
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(b) Ativos financeiros
(b.1) Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob a categoria de
empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros
foram adquiridos.
(b.2) Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São contabilizados pelo custo
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros, e compreendem caixa e equivalentes,
contas vinculadas e contas a receber.
(b.3) Reconhecimento e mensuração
As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data
de negociação. Os ativos financeiros são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos
dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo
por meio do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos
de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia
tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os
empréstimos e recebíveis são contabilizados subsequentemente pelo custo amortizado, usando o
método da taxa efetiva de juros.
(b.4) Compensação de instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da Companhia são representados pelo caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras vinculadas, contas a receber, partes relacionadas, fornecedores,
empréstimos, financiamentos, debêntures e concessão de serviço público.
Os instrumentos financeiros foram reconhecidos de acordo com a NBC TG 48 (CPC 48 / IFRS
9) – Instrumentos financeiros, adotado pela Companhia em 1° de janeiro de 2018, conforme
Deliberação CVM 763/16.
O reconhecimento inicial desses ativos e passivos financeiros são feitos apenas quando a
Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos e são reconhecidos pelo
valor justo acrescido, para instrumentos que não sejam reconhecidos pelo valor justo por meio
do resultado, por quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis.
Após o reconhecimento inicial, a Companhia classifica os ativos financeiros como
subsequentemente mensurados ao:
– Custo amortizado: quando os ativos financeiros são mantidos com o objetivo de receber os
fluxos de caixa contratuais e os termos contratuais desses ativos devem originar,
exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamento de principal e juros sobre o valor
do principal em aberto.
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– Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): quando os ativos financeiros
são mantidos tanto com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais, quanto pela venda
desses ativos financeiros. Além disso, os termos contratuais devem originar, exclusivamente,
fluxos de caixa decorrentes de pagamento de principal e juros sobre o valor do principal em
aberto.
– Valor justo por meio do resultado (VJR): quando os ativos financeiros não são mensurados
pelo custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou quando são
designados como tal no reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados
a mensuração pelo valor justo por meio do resultado quando a Companhia gerencia e toma as
decisões de compra e venda de tais investimentos, com base em seu valor justo e de acordo
com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado pela Companhia.
Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado
quando incorridos, bem como os resultados de suas flutuações no valor justo.
Derivativos são classificados como mantidos para negociação, a menos que sejam designados
como instrumentos de hedge eficazes. Esta categoria contempla instrumentos derivativos e
investimentos patrimoniais listados, os quais a Companhia não tenha classificado de forma
irrevogável pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
(c) Contas a receber
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor dos serviços prestados incluindo os
respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia, menos os impostos
retidos na fonte, os quais são considerados créditos tributários.
A Companhia não constitui provisão para perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa,
e faz periodicamente testes de recuperabilidade dos mesmos.
(d) Imposto de renda e contribuição social diferido
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos
diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio
líquido. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido.
O encargo de imposto de renda e contribuição social diferido é calculado com base nas leis
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço em que a
Companhia gerou lucro tributável. A Administração avalia, periodicamente, as posições
assumidas nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a
regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço
quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes,
em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal.
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(e) Demais ativos circulantes
Os demais ativos são apresentados pelo valor de custo ou realização, incluindo, quando aplicável,
os rendimentos e as variações monetárias auferidas até a data do balanço. Quando necessária, é
constituída provisão para redução aos seus valores de recuperação.
(f) Imobilizado
Os ativos imobilizados estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e perdas
por redução ao valor recuperável acumuladas. A depreciação desses ativos inicia-se quando eles
estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imobilizados.
A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de
modo que o valor do custo menos o seu valor residual seja integralmente baixado. A vida útil
estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados no fim da data do
balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado
prospectivamente.
Um item de imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos
futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de
um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda e o
valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado.
(g) Ativos intangíveis
Refere-se ao valor da exploração do direito de concessão das controladas e direitos de uso de
software, registrados ao custo de aquisição e ativos relacionados às infraestruturas das concessões
classificados como ativo intangível.
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo
de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor
recuperável, quando aplicável.
Um ativo intangível é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros
resultantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de um ativo
intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas da alienação e o valor contábil
do ativo, são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado.
A Companhia reconhece um intangível à medida que recebe autorização (direito) de cobrar dos
usuários do serviço público e não possui direito incondicional de receber caixa ou outro ativo
financeiro do Poder Concedente.
Também podem fazer parte do intangível, equipamentos e peças de reposição ou de aplicação
em obras de ampliação estocados no almoxarifado que são avaliados ao custo médio de aquisição.
O custo desses bens inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem dos
materiais.
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(h) Impairment de ativos financeiros e não financeiros
A Companhia avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que o ativo
financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos
financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento
inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto
nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode
ser estimado de maneira confiável.
Para os ativos não financeiros que estão sujeitos à amortização, é feita uma revisão periódica pela
administração sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor
contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual
o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o
valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso.
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foram registradas perdas de
impairment, tanto para ativos financeiros, quanto para os não financeiros.
(i) Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
(j) Provisão para manutenção e conservação
As obrigações contratuais para manter a infraestrutura concedida com um nível específico de
operacionalidade ou de recuperar a infraestrutura na condição especificada antes de devolvê-la
ao Poder Concedente ao final do contrato de concessão, são registradas e avaliadas pela melhor
estimativa de gastos necessários para liquidar a obrigação presente na data do balanço.
A política da Companhia define que estão enquadradas no escopo da provisão de manutenção as
intervenções físicas de caráter periódico, claramente identificado, destinadas a recompor a
infraestrutura concedida às condições técnicas e operacionais exigidas pelo contrato de
concessão, ao longo de todo o período da concessão.
A provisão para manutenção é contabilizada com base nos fluxos de caixa previstos de cada
objeto de provisão trazidos a valor presente levando-se em conta o custo dos recursos econômicos
no tempo e os riscos do negócio.
(k) Fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos no curso normal dos negócios são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de
juros. Na prática são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
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(l) Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos
custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado.
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a
pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos
estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
(m) Demais passivos circulantes
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço. Quando
requerido, os elementos do passivo decorrentes das operações de longo prazo são ajustados a
valor presente, sendo os demais ajustados quando há efeito relevante.
(n) Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de
serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos
impostos, dos abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança,
é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e quando critérios
específicos tiverem sido atendidos para as atividades da Companhia, conforme descrição a
seguir. A Companhia baseia suas estimativas levando em consideração as especificações da
prestação de serviço.
(n.1) Receita de pedágios
As receitas provenientes de pedágios são reconhecidas pelo regime de competência, com base na
utilização da rodovia pelos clientes e corresponde ao valor justo da contraprestação recebida pela
prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada
líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos.
(n.2) Receita de construção
A receita proveniente dos contratos de prestação de serviços de construção é reconhecida de pelo
método de custo acrescido de margem.
Os custos dos contratos são reconhecidos na demonstração do resultado, como custo dos serviços
prestados, quando incorridos. Todos os custos diretamente atribuíveis aos contratos são
considerados para mensuração da receita, que segue o método de custo acrescido da margem. A
receita é reconhecida pela margem anual de 1,00% sobre os custos incorridos atribuíveis ao
contrato de concessão, apurada pela combinação dos custos de supervisão, risco do negócio e
gerenciamento dos subcontratados.
Quando o encerramento de um contrato de construção não puder ser estimado de forma confiável,
a receita é reconhecida de forma limitada aos custos incorridos que serão recuperados.
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2.1 Normas e interpretações novas e revisadas adotadas
Neste ano não ocorreram mudanças nas principais políticas e práticas contábeis e, portanto,
mantêm-se a consistência de aplicação dos procedimentos divulgados nas notas explicativas às
demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, exceto pela adoção
a partir de 1º de janeiro de 2019, do CPC 06 (R2) e IFRS 16 Arrendamento Mercantil:
(a) IFRS 16 - Leasing
O IFRS 16 introduziu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários, que reconhece um ativo de direito de uso (direito de utilizar o
ativo arrendado) contra um passivo de arrendamento (obrigação de efetuar pagamentos do
arrendamento). A norma prevê isenção de reconhecimento para arrendamentos de baixo valor e
de curto prazo.
A Companhia adotou a abordagem retrospectiva modificada na aplicação do IFRS 16, onde não
são exigidas informações comparativas. Os principais contratos de arrendamento referem-se a
Guinchos, Varredeira, Pipa, Ambulância e Veículo.
O impacto da adoção do IFRS 16 foi de R$2.290 na rubrica Arrendamento mercantil no passivo,
sendo R$275 no circulante e R$2.015 no não circulante, tendo como contrapartida a rubrica
Intangível (ver Notas nº 9 e 13).
- IFRIC 23/ICPC22 - Incerteza sobre o Tratamento do Tributo sobre o Lucro. Essa norma
esclarece os critérios para mensuração e reconhecimento do IAS 12 - Tributos sobre o lucro.
Não houve impacto da aplicação dessa norma nas demonstrações contábeis.
2.2. Novas normas e pronunciamentos contábeis ainda não adotados
A lista a seguir traz novas normas e/ou revisões emitidas e não adotadas até o exercício findo
em 31 de dezembro de 2019:
a) Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS (CPC 00 R2): Válidas
a partir de 1º. de janeiro de 2020;
b) Definição de negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3) aprovado pelo IFRS e ainda não
aprovado pelo CPC e CVM;
c) Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8) aprovado pelo
IFRS e ainda não aprovado pelo CPC e CVM; e
d) IFRS 17 Contratos de Seguros aprovado pelo IFRS e ainda não aprovado pelo CPC e
CVM.
Essas normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas
demonstrações contábeis da Companhia.
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2.3. Retificação das demonstrações contábeis
As aplicações financeiras vinculadas a dívida com o BNDES, referem-se a valores que são
constituídos para a conta reserva desse financiamento. Salvo caso em de eventuais
inadimplências decorrentes desse contrato, esses valores serão utilizados pela Companhia para
sua quitação. Dessa forma, o valor apresentado em 31 de dezembro de 2018 na rubrica
“aplicações financeiras vinculadas” está sendo retificado para refletir a essência dessa operação.

Balanço patrimonial
Ativo circulante
Ativo não circulante
Total do ativo

Publicado
18.496
244.364
262.860

31/12/2018
Ajustes
(5.218)
(5.218)

Retificado
13.278
244.364
257.642

17.742
203.245
41.873
262.860

(5.218)
(5.218)

17.742
198.027
41.873
257.642

Passivo circulante
Passivo não circulante
Patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
3.

ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias.
3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão
contempladas a seguir:
(a) Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos diferidos ativos e passivos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o
lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças
temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em
premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. A
estimativa de realização do IRPJ/CSLL diferidos está apresentada na Nota nº. 8.
(b) Determinação da amortização dos ativos intangíveis
A Companhia estimou como base para amortização dos bens intangíveis originados do contrato
de concessão, um modelo linear em virtude da insuficiência de subsídios identificáveis as
circunstâncias econômicas e operacionais de sua infraestrutura.
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A amortização do ativo intangível reflete o padrão em que se espera que os benefícios
econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela Companhia, limitado ao prazo final da
concessão, o que ocorrer primeiro.
(c) Provisões para ações judiciais
As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: a
Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de eventos passados;
é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver
sido estimado com segurança e o passivo contingente é divulgado.
(d) Margem de construções
Na apuração do valor justo da receita de contratos de construção, a Companhia utilizou o custo
total incorrido, mais margem de lucro estimada pela Administração.
A margem de construção foi definida considerando a divisão entre os custos de monitoramento
e gestão despendidos pela Companhia e o total de investimentos previstos, conforme
fundamentado por avaliação da área de engenharia da Concessionária.
4.

CONTRATO DE CONCESSÃO
O contrato de concessão tem prazo de 35 anos, contados a partir de novembro de 2011, mediante
a cobrança de pedágios, permitindo a exploração de receitas acessórias, e consiste na implantação
dos novos acessos viários e requalificação dos já existentes, modernização e implantação do
sistema de sinalização, instalação de iluminação pública, implantação de sistemas eletrônicos de
gestão e arrecadação de pedágios, dentre outras obras de manutenção e operação da rodovia.
Em 4 de janeiro de 2014, a Companhia iniciou suas operações nas praças de pedágio 1, 2, 3 e 4;
em 24 de janeiro de 2014 iniciou suas operações da praça 5.
Foi assinado em 12 de setembro de 2017 o 2º Aditivo ao Contrato de Concessão, conforme pleito
de reequilíbrio protocolado pela Companhia, alterando, entre outras providências, o valor da
Tarifa Básica de Pedágio em R$ 0,054 – data base setembro de 2010, que passou a vigorar a
partir de 4 de janeiro de 2018, corrigida pelo IPCA do período. Do mesmo modo, foi assinado
em 28 de dezembro de 2018 o 3º Aditivo ao Contrato de Concessão, onde foram reprogramados
investimentos, compensada a perda verificada com a edição da Lei nº 13.711/2018 e incluídas
novas obrigações à Concessionária. Este aditivo levou a Tarifa Básica de Pedágio para R$ 4,938
– data base setembro de 2010, praticada a partir de 4 de janeiro de 2019.
Extinta a concessão, o Poder Concedente assumirá a prestação dos serviços, sendo-lhes
transferidos todos os bens reversíveis nos termos do Contrato de Concessão.
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5.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e bancos
Certificados de depósitos bancários – CDB

Taxa
média

Indexador

98%

DI

31/12/2019

31/12/2018

345
4.758
5.103

1.592
8.655
10.247

As aplicações financeiras consideradas como equivalentes de caixa têm liquidez imediata e são
mantidas com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e não para outros
fins. A Companhia considera aplicações financeiras de liquidez imediata aquelas que podem ser
convertidas em um montante conhecido de caixa e sem risco de mudança de valor com
disponibilidade de resgate a qualquer momento.
6.

CONTAS A RECEBER

Pedágio eletrônico
Vale pedágio
Cartão de débito
Outros

31/12/2019

31/12/2018

2.467
107
76
291
2.941

1.369
85
16
384
1.854

Em 31 de dezembro de 2019, a Administração, com base em sua avaliação do risco de crédito,
entende que não se faz necessária a constituição de provisão para perdas na realização das contas
a receber.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o vencimento de saldos de contas a receber de clientes é a
seguinte:
Total
31 de dezembro de 2019
31 de dezembro de 2018

2.941
1.854

Saldo a vencer
2.767
1.651

< 30
dias
9
35

31 - 60
dias
32

61 – 90
dias

91 - 120
dias
9

26

121-150
dias

151-180
dias

23

15

> 180
dias
165
63
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7.

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
a)

Tributos a recuperar
31/12/2019

31/12/2018

174
1
175

322
113
3
21
459

Antecipação do Imposto de renda e contribuição social (a)
Saldo negativo do imposto de renda e contribuição social (b)
ISS a compensar
Outros

(a) Antecipações de IRPJ e CSLL do ano corrente e IRRF sobre aplicações financeiras;
(b) Saldo negativo de IRPJ e CSLL de anos anteriores
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos
Natureza
Prejuízo fiscal
Base negativa da CSLL
Total do ativo fiscal diferido
Margem de construção
Total do passivo fiscal diferido
Total

31/12/2019

31/12/2018

18.696
6.731
25.427

2.886
1.038
3.924

(781)
(781)

(763)
(763)

24.646

3.161

Com base no estudo técnico das projeções de resultados tributáveis, a Companhia reconheceu o
montante de R$ 21.502 do saldo de IRPJ e CSLL diferidos não constituídos até 31 de dezembro
de 2018. A Companhia não constituiu IRPJ e CSLL diferidos no montante de R$ 1.973 em 31 de
dezembro de 2019.
A Companhia estima recuperar o crédito tributário decorrente de prejuízo fiscal e base negativa
conforme o quadro abaixo:
31/12/2019
2028
2029
2030
2031
2032
2033 em diante
Total dos ativos fiscais diferidos
Total dos passivos fiscais diferidos
Total dos impostos diferidos

1.404
1.109
1.855
3.084
3.795
14.180
25.427
(781)
24.646
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c)

Tributos a recolher

PIS e COFINS
ISS
IRRF e CSRF
INSS sobre terceiros
Total circulante

31/12/2019

31/12/2018

187
267
17
24
495

170
253
102
41
566

d) Imposto de renda e contribuição social no resultado
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais do imposto de renda e
contribuição social é demonstrada como segue:
31/12/2019
31/12/2018

8.

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Alíquota combinada do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas vigentes
Adições/exclusões permanentes
Imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
não constituídos
Total dos impostos no resultado

(6.267)
34%
2.131
(175)
21.502

(12.510)
34%
4.253
(13)
-

(1.973)
21.485

(5.911)
(1.671)

Impostos diferidos
Total dos impostos no resultado

21.485
21.485

(1.671)
(1.671)

INTANGÍVEL
Taxas
anuais de
amortização
%
Custo
Software
Direito de concessão de serviços públicos
Adiantamento a fornecedores

Amortização
Software
Direito de concessão de serviços públicos
Total
Intangível líquido
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Saldos em
31/12/2018

Adições

Saldos em
31/12/2019

2.231
285.995
362
288.588

54
5.168
23
5.245

2.285
291.163
385
293.833

(296)
(47.173)
(47.469)
241.119

(114)
(9.580)
(9.694)
(4.449)

(410)
(56.753)
(57.163)
236.670
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Taxas
anuais de
amortização
%
Custo
Software
Direito de concessão de serviços públicos
Adiantamento a Fornecedores
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Amortização
Software
Direito de concessão de serviços públicos
Total
Intangível líquido

Saldos em
31/12/2017

Adições

Saldos em
31/12/2018

1.934
283.229
362
285.525

297
2.766
3.063

2.231
285.995
362
288.588

(238)
(37.517)
(37.755)
247.770

(58)
(9.656)
(9.714)
(6.651)

(296)
(47.173)
(47.469)
241.119

O custo relativo à infraestrutura é calculado pela apropriação do custo incorrido na formação do
intangível acrescido da margem de construção e refere-se aos custos dos investimentos em bens
reversíveis ao poder concedente, direcionados para a infraestrutura da concessão.
O cálculo da parcela mensal sobre a vida útil dos bens é reconhecido no resultado como
amortização, sendo seu valor calculado pelo método linear, a qual está limitada ao prazo da
concessão ou a própria vida útil do ativo, quando menor que o prazo da concessão.
9.

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

BNDES
13.214.341/013 e 129
BNDES
13.214.341/021 e 137
BNDES
13.214.341/030
BNDES
13.214.341/153
BNDES
13.214.341/145

Instituição
financeira

Liberação

Encargos
anuais

Vencimento

BNDES – FINEM

fev/14

TJLP + 2,87

dez/27

BNDES – FINEM

fev/14

TJLP + 3,87

dez/27

BNDES – FINEM

jun/15

TJLP

dez/27

BNDES – FINEM

dez/15

TJLP + 3,87

dez/27

BNDES – FINEM

dez/15

TJLP + 2,87

dez/27

Aplicação financeira
vinculada
Circulante
Não circulante

31/12/2019

31/12/2018
Retificado

69.486

75.115

30.316

32.659

530

579

4.617

4.974

10.630

11.492

115.580

124.819

(5.472)

(5.218)

110.108
10.951
99.157
110.108

119.601
9.658
109.943
119.601
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Em fevereiro de 2014, a Companhia contratou financiamento de longo prazo junto ao BNDES –
Finem, no montante de R$ 180.538. Deste montante, o valor de R$ 132.000 foi liberado em duas
tranches, uma de R$ 92.400 (tranche A) e outra de R$ 39.600 (tranche B). Em março de 2015,
foram excluídas as tranches “D” e “E”, no valor de R$ 13.400, ajustando o valor do Contrato
para R$ 167.138. Em junho de 2015, foi liberado mais uma tranche de R$ 706. Em dezembro de
2015, foram liberados montantes das tranches A e B nos valores de R$ 13.012 e R$ 5.577,
respectivamente. Em 09 de janeiro de 2017, foram cancelados os saldos remanescentes de R$
15.843 das tranches “A”, “B” e “C” relativas ao contrato de FINEM junto ao BNDES.
Movimentação dos empréstimos:
31/12/2018
Retificado
Passivo circulante
BNDES - FINEM
Passivo não circulante
BNDES - FINEM
Total de empréstimos e
financiamentos
Aplicação financeira
vinculada
Total de empréstimos e
financiamentos líquidos

Passivo não circulante
BNDES - FINEM
Total de empréstimos e
financiamentos
Aplicação financeira
vinculada
Total de empréstimos e
financiamentos líquidos

Variação
monetária

Juros
incorridos

Juros
pagos

Transferência

31/12/2019

9.658

(9.628)

4

10.359

(10.412)

10.969

10.951

115.161

-

438

-

-

(10.969)

104.629

124.819

(9.628)

442

10.359

(10.412)

-

115.580

(5.218)

(5.472)

119.601

110.108

31/12/2017
Passivo circulante
BNDES - FINEM

Amortização
principal

Amortização
principal

Variação
monetária

Juros
incorridos

Juros
pagos

31/12/2018
Retificado

Transferência

8.586

(8.754)

1

3.286

(11.223)

17.762

9.658

124.042

-

973

7.908

-

(17.762)

115.161

132.628

(8.754)

974

11.194

(11.223)

-

124.819

(5.082)

(5.218)

127.546

119.601
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Aplicações financeiras vinculadas
Em decorrência da Companhia dispor de um direito legalmente executável para liquidar pelo
montante líquido os ativos e passivos financeiros e da administração da Companhia ter a intenção
de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente, nos termos do CPC 39 - Instrumentos
Financeiros: Apresentação, a Companhia reclassificou as aplicações financeiras vinculadas a
dívida no montante de R$5.472, conforme segue:

As aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósitos Bancários - CDB do Banco do
Nordeste do Brasil. Tais aplicações são remuneradas entre 92% e 99% do índice dos Certificados
de Depósito Interbancário - CDI e mantidas até o vencimento pela Companhia e por estarem
diretamente vinculadas ao fundo de liquidez exigido por essa instituição para concessão do
financiamento, tendo prazos de resgate simultaneamente aos de sua liquidação
Em consonância com o contrato de financiamento de longo prazo firmado junto ao BNDES
(“Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social”), a conta centralizadora constituída
para arrecadação dos direitos cedidos, abertas junto ao Banco Arrecadador (Banco Bradesco
S.A.), movimentável única e exclusivamente pelo banco arrecadador, no que se refere as receitas
oriundas da operação, transfere 60% do seu saldo diário para a Conta de Operação
exclusivamente para o pagamento das despesas operacionais da Companhia e 40% do saldo
diário verificado na conta centralizadora transfere para a conta garantia, para formação da conta
reserva prevista no contrato firmado junto ao BNDES.
Garantias:
O financiamento de longo prazo junto ao BNDES – Finem, é suportado através de fiança
corporativa de conta reserva no valor de 3 prestações vincendas de um contrato de cessão
fiduciária de direitos creditórios, administração de contas e outras avenças, e de um contrato de
penhor de ações firmado entre o BNDES, a Odebrecht Rodovias S.A. (“ODB Rodovias”) e a
Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. (“Invepar”), acionistas da Companhia.
Valor justo dos empréstimos e financiamentos:
O valor justo dos empréstimos e financiamentos atuais se aproxima ao seu valor contábil.
Principais compromissos assumidos (“Covenants”):
O Completion financeiro ocorrerá por meio do cumprimento cumulativo do Índice de Cobertura
do Serviço da Dívida (“ICSD”), conforme metodologia de cálculo constante no contrato de
financiamento, e do Índice “patrimônio líquido” / “ativo total”, ambos considerando o período
de 24 meses de amortização de principal e juros da dívida. Até o atingimento do Completion, os
financiamentos são suportados por fiança corporativa de ambos acionistas na proporção de suas
participações acionárias. Em 31 dezembro de 2019 a Companhia encontra-se adimplente.
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10. PROVISÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
A provisão foi constituída considerando as manutenções previstas no contrato de concessão para
o período em que se faz necessário a aplicação de tais manutenções para cada um dos trechos,
descontados a valor presente de 10,8% a.a. e apropriados pelo prazo de concessão. As referidas
provisões são consideradas suficientes pela Administração e por sua Engenharia no intuito de
suprir as devidas manutenções futuras. A seguir movimentação:
31/12/2018
3.927
3.927

Provisão para manutenção e conservação
Circulante

31/12/2017

Adições

Baixas (*)

1.353
1.353
Adições

31/12/2019

(3.776)
(3.776)

1.504
1.504

Transferências

31/12/2018

Provisão para manutenção e conservação
Circulante

1.536
1.536

2.131
2.131

260
260

3.927
3.927

Provisão para manutenção e conservação
Não Circulante

260
260

-

(260)
(260)

-

1.796

2.131

-

3.927

Total

(*) As baixas mencionadas indicam a realização da provisão constituída, dado o início das obras de manutenção da
rodovia.

11. PARTES RELACIONADAS

Parte
relacionada
Odebrecht
OAS
INVEPAR
INVEPAR
Odebrecht
Total

Transação
Adiantamento
Adiantamento
Compartilhamento
despesas
Mútuo (a)
Mútuo (a)

31/12/2019
Ativo
Não
Relação
circulante

Passivo

Resultado

Circulante

Não
circulante

Despesas

181
181

-

-

-

Coligada

-

28

-

-

Coligada
Controlador

-

-

47.505
47.473

(3.447)
(3.447)

362

28

94.978

(6.893)

Controlador
(b)
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Parte
relacionada
Odebrecht
OAS
INVEPAR
Odebrecht

Transação
Adiantamento
Adiantamento
Mútuo (a)
Mútuo (a)

31/12/2018
Ativo
Não
Relação
circulante
Controlador
(b)
Coligada
Controlador

Total

181
181
362

Passivo

Resultado

Circulante

Não
circulante

Despesas

-

44.042
44.042

(3.424)
(3.424)

-

88.084

(6.848)

(a) Em 09 de junho de 2015, a Companhia contratou mútuo no valor de R$ 55.000, sendo R$
27.500 contratado da OTP e R$ 27.500 da Invepar, o qual está sendo atualizado pelo
percentual de 130% do CDI. O prazo de pagamento original da operação com renovação
automática e mensal até 10 de dezembro de 2015 foi alterado para 15 de janeiro de 2029,
conforme 1º Aditivo celebrado em 09 de dezembro de 2015.
O saldo devedor poderá ser liquidado por meio de endividamentos de longo prazo previamente
autorizados pelo BNDES, ou de geração de caixa excedente do próprio projeto. Em 31 de
dezembro de 2019 o saldo da dívida é de R$ 94.978 (R$ 88.084 em 31 de dezembro de 2018).
(b)

OAS fazia parte do Grupo Invepar, apenas em Mai/19 a venda foi concluída.

Remuneração da Administração
Em 29 de abril de 2019, foi aprovado em Ata da Assembleia Geral Extraordinária o montante
máximo de remuneração global anual dos administradores de até R$ 1.965.
A remuneração total paga aos Administradores no exercício findo em 31 de dezembro de 2019
totalizou R$ 2.169 (R$ 1.426 em 31 de dezembro de 2018).
Composição
Pró-labore
Bônus variáveis
Benefícios de rescisão de contrato de trabalho
Encargos
Benefícios
Total

31/12/2019
925
692

31/12/2018
1.141
-

122

214
71
1.426

324
106
2.169
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12. ARRENDAMENTO MERCANTIL
O cálculo do valor presente foi efetuado considerando-se uma taxa de juros real de 6,1 % ao ano.

Saldo
inicial

Adoção
inicial
IFRS
16/CPC 06

-

1.345
2.145

Circulante
Não circulante

Adição
235
-

Ajuste a
valor
presente
(375)
80

Pagamentos

Pagamentos
de Juros

(979)

(161)

-

-

Transferência

Saldo
Final

210
(210)

275
2.015

A contrapartida da adoção inicial foi reconhecida no ativo intangível.

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social da Companhia está representado da seguinte
forma:
Acionista

Quantidade de
ações ordinárias

Capital social

Participação

70.719.454
70.719.454
141.438.908

63.378
63.378
126.756

50%
50%
100%

Invepar
ODB Rodovias

b) Prejuízo por ação básico
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia não possuía outros instrumentos que,
potencialmente poderiam diluir os resultados por ação.

Lucro líquido / Prejuízo do exercício
Média ponderada de ações (em milhares)
Lucro/ Prejuízo por ação – básico e diluído (em reais)

31/12/2019

31/12/2018

15.218

(14.181)

141.439
0,11

141.439
(0,10)
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14. RECEITA LÍQUIDA
A Companhia apresentou suas demonstrações dos resultados findos em 31 de dezembro de 2019
e 2018 por função e apresenta, a seguir, o detalhamento por natureza:
Receita operacional líquida
Receita de pedágio (a)
Receita acessória (b)
Receita de construção (c)
Impostos sobre receita

31/12/2019
52.859
1.162
5.270
(4.695)
54.596

31/12/2018
49.737
1.215
2.695
(4.481)
49.166

(a) Refere-se à receita oriunda da arrecadação das cinco praças de pedágio ao longo da rodovia.
(b) Receita alternativa ou complementar de permissão de uso da faixa de domínio (dutos,
publicidade, torres de transmissão, posto de combustível), cuja finalidade é favorecer a
modicidade tarifária nos termos do Contrato de Concessão.
(c) A Companhia reconheceu receita de obras de infraestrutura nos termos da interpretação
técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão.
Na apuração do valor justo da sua contraprestação, a Companhia utilizou o custo total incorrido
com as obras de infraestrutura, somado 1% de margem.
15. CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA
Custos dos serviços
Pessoal
Serviços de terceiros
Material, equipamentos e veículos
Amortização
Provisão para manutenção e conservação
Outros custos
Custo de construção ICPC01 (a)

31/12/2019
(7.667)
(8.816)
(1.077)
(9.694)
(1.353)
(1.151)
(5.218)
(34.976)

31/12/2018
(7.059)
(8.831)
(2.213)
(9.714)
(1.846)
(2.578)
(2.669)
(34.910)
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(a) Até 31 de dezembro de 2019, os custos de obra de infraestrutura referem-se aos custos apurados
e lançados tomando-se por base as orientações contidas na Interpretação Técnica ICPC 01 –
Contratos de Concessão.
Despesas gerais e administrativas
Pessoal
Serviços de assessoria e consultoria
Gastos gerais administrativos
Provisão para manutenção e conservação
Depreciação
Outras despesas

31/12/2019

31/12/2018

(5.864)
(719)
(947)
(39)
(842)
(8.411)

(4.489)
(2.742)
(1.133)
(285)
(17)
(20)
(8.686)

31/12/2019

31/12/2018

16. RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira
Outras receitas financeiras
Despesas financeiras
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Variação monetária passiva
Juros sobre contrato de mútuo
Comissões e despesas bancárias
Juros sobre contratos arrendamento
Outras despesas financeiras

627
20
647

1.027
176
1.203

(10.359)
(442)
(6.893)
(202)
(161)
(66)
(18.123)
17.476

(12.168)
(6.848)
(184)
(94)
(19.294)
18.091

17. PROVISÃO PARA RISCOS PROCESSUAIS
A Companhia é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e tributários, com discussão em
esfera judicial.
A Administração, baseada na opinião dos assessores jurídicos externos da Companhia, entende
não ser necessária a constituição de provisão para perdas decorrente desses processos em virtude
de não ser provável a ocorrência de uma saída de recursos financeiros. Em 31 de dezembro de
2019, o montante de ações considerável como possível perda pelos assessores jurídicos externos
é de R$ 1.779 (R$ 1.657 em 31 de dezembro de 2018).
Adicionalmente, em 25 de agosto de 2017, a Companhia foi comunicada pela Câmara de
Comércio Brasil-Canadá (CCBC) de Notificação Inicial de Procedimento Arbitral, instaurado
pelo Consórcio Expressway, formado pelas construtoras CNO e OAS (em recuperação judicial).
De 25 de fevereiro de 2019 a 21 de agosto de 2019, foram proferidas a Ordens Processuais nº 2
a 5, relativas à apresentação de provas. Em 02 de setembro de 2019, foi proferida a Ordem
Processual nº 6, na qual se acolheu o pedido de adiamento das oitivas das testemunhas técnicas,
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fáticas e representantes legais para os dias 11 a 13 de dezembro de 2019. Ao final destas oitivas,
em 12 de dezembro de 2019, o tribunal fixou prazos até o dia 07 de fevereiro de 2020, quando
foram especificadas as razões de cada parte para produção de eventual prova pericial, bem como
juntada de novos documentos; e até o dia 20 de fevereiro de 2020 para as partes se manifestarem
sobre as observações e documentos da contraparte, o que foi feito tempestivamente. Aguarda-se
a definição do Tribunal Arbitral quanto à necessidade de produção de prova pericial e demais
andamentos no Procedimento Arbitral. A Administração e seus consultores externos entendem
não haver, no momento, parâmetros para mensuração de resultados.
18. SEGUROS
A Companhia mantém contratos de seguros com coberturas determinadas por orientação de
especialistas, considerando a natureza e o grau de risco, por montantes considerados suficientes
para cobrir eventuais perdas significativas sobre seus ativos, os quais não foram escopo de análise
por nossos auditores independentes.
A contratação de seguros é baseada no cumprimento das obrigações contidas em cláusula
específica do Contrato de Concessão, onde são exigidos: (i) Seguros de riscos operacionais; (ii)
Seguro garantia de execução; (iii) Seguro de responsabilidade civil de operações e (iv) Seguro
de responsabilidade civil de obras.
Não é parte do escopo do auditor independente avaliar a da adequação das coberturas de seguros
contratados pela administração da Companhia.
Até 31 de dezembro de 2019, foram contratados os seguros demonstrados a seguir:
Modalidade
Responsabilidade civil geral
Seguro garantia de execução
Risco operacional
Seguro D&O

Cobertura
50.000
35.275
135.000
20.000

Vigência até

Seguradora

Dezembro de 2021
Tokio Marine
Dezembro de 2020 Fator Seguradora
Junho de 2020
XL Seguros
Junho de 2020
AXA Seguros

19. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de
avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência,
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados
no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode gerar alterações
nos valores de realização estimados.
A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando
liquidez, segurança e rentabilidade. A política de controle consiste em acompanhamento
permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado, bem como na avaliação da
situação econômico-financeira das instituições envolvidas. A Companhia não efetua aplicações
de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
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A Companhia adota procedimento de gestão de riscos de liquidez, de mercado e de crédito,
através de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e de mercado financeiro que buscam
minimizar a exposição de seus ativos e passivos, protegendo a rentabilidade dos contratos e
patrimônio.
Os valores constantes nas contas do ativo e passivo, como instrumentos financeiros, encontramse atualizados na forma contratada até 31 de dezembro de 2019 e 2018 correspondem,
aproximadamente, ao seu valor de mercado. Esses valores estão apresentados a seguir:

Instrumentos financeiros
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas vinculadas (*)
Contas a receber
Total do ativo
Passivos
Fornecedores
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento Mercantil
Total do passivo

31/12/2019
31/12/2018
Custo
Custo
Valor justo amortizado Valor justo amortizado
5.103
5.472
10.575

2.941
2.941

10.247
5.218
15.465

1.854
1.854

-

2.963
95.006
115.580
2.290
215.839

-

2.484
88.084
124.819
215.387

(*) Registrado no passivo não circulante para refletir a intenção da Companhia em liquidar seus passivos financeiros (vide Nota
nº 9).

Os saldos contábeis dos ativos e passivos financeiros registrados ao custo amortizado se
aproximam do valor de mercado.
As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos:
a. Critérios, premissas e limitações utilizadas no cálculo dos valores de mercado
Os valores de mercado informados não refletem mudanças subsequentes na economia, tais como
taxas de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua
determinação. Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor de
mercado:
 Os saldos em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado semelhantes
aos saldos contábeis. Para as aplicações financeiras, os valores contábeis informados no balanço
patrimonial aproximam-se do valor de mercado em virtude do curto prazo de vencimento.
b. Concentração de risco de crédito
Instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Companhia a concentrações de risco de
crédito consistem, primariamente, de caixa, bancos e aplicações financeiras. A Companhia
mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras em diversas instituições financeiras,
de acordo com critérios objetivos para diversificação de riscos de crédito.
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c. Análise de sensibilidade de variações na moeda estrangeira e nas taxas de juros
A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Companhia, sendo sua projeção monitorada
continuamente, a fim de garantir e assegurar as exigências de liquidez, os limites ou cláusulas
dos contratos de empréstimo e caixa suficiente para atendimento às necessidades operacionais
do negócio.
A Administração adotou medidas para suprir uma eventual insuficiência de capital de giro através
da contratação de financiamento de longo prazo e contratação de mútuo de longo prazo junto aos
acionistas.
No quadro abaixo, são considerados três cenários sobre os ativos e passivos* financeiros
relevantes, sendo: (i) cenário provável, aquilo que a Companhia espera que se concretize; e (ii)
cenários variáveis chaves, com os respectivos impactos nos resultados da Companhia.
Esses cenários foram definidos com base na expectativa da Administração para as flutuações das
variáveis chaves nas datas de vencimento dos respectivos contratos sujeitos a estes riscos. Além
do cenário provável, estão sendo apresentados mais dois cenários com deterioração de 25% e
50% da variável do risco considerado.
*A Administração não considera que as operações de passivo financeiro possuam expectativa
variável relevante de risco para apresentação.
As taxas consideradas foram:

Indicador

Cenário I
provável

Cenário A

Cenário B

DI ativo (% ao ano)

4,27%

3,20%

2,14%

TJLP (% ao ano)

4,83%

6,04%

7,25%

Os indicadores utilizados para 2020 foram obtidos das projeções do Bacen, com exceção da TJLP,
que foram utilizadas a média dos três maiores bancos privados de acordo com o ranking do Banco
Central.
Operação

Risco

31/12/2019

Cenário
provável

Cenário
A

Cenário
B

Ativo financeiro
Equivalente de caixa
Certificados de Depósito Bancário - CDB

DI

4.758

203

152

TJLP

115.580

5.583

6.981

101

Passivo financeiro
Empréstimo – Banco BNDES

8.380
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d. Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado com taxa de juros
O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos e financiamentos de curto e longo
prazo. Os empréstimos às taxas variáveis expõem a Companhia ao risco de taxa de juros de fluxo
de caixa. Os empréstimos às taxas fixas expõem a Companhia ao risco de valor justo associado
à taxa de juros. Durante o período findo em 31 de dezembro de 2019, os empréstimos e
financiamentos da Companhia às taxas variáveis eram exclusivamente mantidos em reais.
e. Gestão do capital
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice
corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua
vez, corresponde ao total de partes relacionadas somada com empréstimos e financiamentos
(incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial),
subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa e contas vinculadas. O capital total é
apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial,
com a dívida líquida.
Os índices de endividamento podem ser assim sumarizados:
31/12/2019

31/12/2018

Empréstimos e financiamentos
Partes Relacionadas
Caixa e equivalentes de caixa
Dívida Líquida

110.108
95.006
(5.103)
200.011

119.601
88.084
(10.247)
197.438

Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido e Dívida líquida

(57.091)
164.423

(41.873)
155.565

82

79

Índice de alavancagem financeira (%)
20. TRANSAÇÕES NÃO CAIXA

A seguir demonstramos os efeitos de transações que não afetaram o caixa, cujos ajustes foram
efetuados na demonstração do fluxo e caixa no exercício. Caso as operações tivessem afetado o
caixa seriam apresentadas nas rubricas do fluxo de caixa a seguir:

Aquisição de intangível ainda não liquidado financeiramente
(Fornecedores)

31/12/2019

31/12/2018

2.213

163
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21. EVENTO SUBSEQUENTE
Alienação CRA
Em 7 de fevereiro de 2020, a Odebrecht Rodovias S.A. (“ODB Rodovias”) firmou Contrato de
Compra e Venda de Ações para a alienação de sua participação na Companhia, sendo que a
conclusão final está sujeita a satisfação de algumas condições precedentes.
COVID-19 (“Coronavírus”)
Os casos de COVID-19 continuam avançando e afetando várias regiões do país. Neste sentido, a
Companhia destaca que, a despeito dos inúmeros estudos que vem sendo cuidadosamente
realizados, há grande incerteza sobre os efeitos da pandemia na economia local e global, inclusive
em relação ao tempo necessário para conter o avanço do vírus. Por isso, não é possível, nesse
momento, precisar os reais impactos do avanço do COVID-19 para os negócios e/ou para as
estimativas contábeis. Além dos efeitos adversos, as consequências de algumas medidas que
precisam ser tomadas, principalmente as relacionadas às restrições de mobilidade, gerando queda
no fluxo de passageiros e reduzindo assim o tráfego, especialmente de veículos leves.
A Administração da Companhia seguirá atenta e diligente a toda e qualquer informação ou
evento relacionado ao COVID-19, de forma a deixar seus acionistas e o mercado em geral
informados acerca de mudanças de avaliação ou outros fatores que tragam efeitos relevantes
para os negócios.
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