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Em 31 de dezembro de 2020, as principais adições nesta rubrica referem-se a: levantamento de 
parâmetros para pavimentos e sinalização, projetos de recuperação e alargamento e construção da área 
de escape, consultoria de apoio as obras e duplicações. (ii) A amortização dos ativos intangíveis oriundos 
dos direitos de concessão é reconhecida no resultado através da projeção de curva de tráfego estimada 
para o período de concessão a partir da data em que eles estão disponíveis para uso, método que reflete 
o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. As taxas médias de 
amortização em 31 de dezembro de 2020 foram 2,50% a.a. (1,14% a.a. em 31 de dezembro de 2019). (iii) 
As principais adições na rubrica “Intangível em Andamento” no exercício findo em 31 de dezembro de 
2020 referem-se a: conservação e reabilitação do pavimento, consultoria de apoio de ampliação e 
conservação às obras, duplicações e compensação ambiental. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2020, foram capitalizados R$9.007 referentes a encargos financeiros (R$3.438 em 31 de dezembro de 
2019) de financiamentos vinculados a intangível em andamento, obtidos através do cálculo do saldo 
médio de obras em andamento dividido pelo saldo médio de financiamentos e debêntures. Em 31 de 
dezembro de 2020, a Companhia contratou consultoria externa para avaliar fatores internos e externos 
que indicassem que os ativos intangíveis pudessem apresentar valores contábeis superiores aos seus 
valores recuperáveis. O valor em uso foi calculado com base no método do fluxo de caixa descontado (ou 
DCF), considerando os seguintes critérios: (i) premissas de projeção: as premissas de projeção do 
resultados (receitas, custos, despesas, investimentos, capital de giro) e fluxos de caixa futuros 
(abordagem do FCFF ou Free Cash Flow to Firm) e as perspectivas de crescimento para as rodovias 
baseiam-se no orçamento anual e nos planos de negócios preparados pela Administração, bem como em 
dados de mercado e de empresas comparáveis. Essas premissas representam a melhor estimativa da 
Administração quanto às condições econômicas vigentes durante o prazo de contrato de cada concessão; 
(ii) Moeda de projeções: BRL nominal, considerando efeitos inflacionários; (iii) Taxa de desconto: 
metodologia do WACC, em termos nominais, depois dos impostos. O WACC (Weigthed Average Cost of 
Capital) foi estimado considerando alavancagem média e betas médios obtidos de amostras de empresas 
comparáveis à Companhia. Foi considerado “size premium” estimado com base no tamanho (Equity 
Value) da controladora indireta EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. na data-base das análises, 
segundo Market Capitalization obtido do Capital IQ: WACC: 9,3% a.a. em termos nominais, após 
impostos. Com base nessa avaliação, a Companhia não identificou nenhum impacto no resultado.
13. Imposto de Renda e Contribuição Social: Política contábil: O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre as diferenças temporárias no final em cada 
data do balanço entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as 
bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos 
fiscais e base negativa, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente reconhecidos 
sobre todas as diferenças temporárias tributáveis, e os impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre 
todas as diferenças temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a Companhia apresentará 
lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser 
utilizadas. Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser 
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas taxas de imposto (e 
lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. A recuperação do saldo dos impostos diferidos 
ativos é revisada no final de cada exercício e ajustada pelo montante que se espera e seja recuperado. 
O imposto de renda e a contribuição social corrente e diferidos são reconhecidos como despesa ou 
receita no resultado do exercício, exceto quando estão relacionados com itens registrados em outros 
resultados abrangentes, quando aplicável. a) Tributos diferidos: O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporais 
entre a base fiscal de ativos e passivos e seu valor contábil. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos foram constituídos considerando a alíquota de 34% (imposto de renda e contribuição social) 
vigente e têm a seguinte composição:

Balanço patrimonial Resultado
31/12/2019 Adições Baixas Outros 31/12/2020 31/12/2020

Provisão para perdas cíveis,
 trabalhistas e tributárias ..................... 1.958 291 (405) (95) 1.749 (209)
Prejuízo fiscal e base negativa ............. 14.746 1.887 - - 16.633 1.887
Provisão para manutenção ................... 15.454 8.692 (5.337) - 18.809 3.355
Juros capitalizados ............................... (21.913) (2.635) 892 - (23.656) (1.743)
Perdas Estimadas em Créditos
 de Liquidação Duvidosa - PECLD ...... - 19 - - 19 19
Férias diretores ..................................... - 13 - - 13 13
Outros ................................................... (74) 267 (187) - 6 80
IR e CS diferido - ativo/(passivo) .......... 10.171 8.534 (5.037) (95) 13.573
Receita (despesas) de IR e CS diferido 3.402
Em atendimento ao CPC 32 Tributos sobre o Lucro Tributos sobre o Lucro item 73, registramos R$13.573 
no ativo não circulante. A Administração considera que as provisões temporárias ativas serão realizadas 
em um prazo de até cinco exercícios, em virtude da expectativa de reversão e/ou pagamento da provisão 
para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias. A Administração considera que as provisões temporárias 
ativas serão realizadas em um prazo de até cinco exercícios, em virtude da expectativa de reversão e/ou 
pagamento da provisão para perdas cíveis, trabalhistas e tributárias. De acordo com as projeções 
elaboradas pela Administração da Companhia, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não 
circulantes serão realizados nos seguintes anos:

31/12/2020 31/12/2019
2020................................................................................................................. - 5.767
2021................................................................................................................. 18.924 5.727
2022................................................................................................................. 2.219 5.336
2023................................................................................................................. 2.071 5.337
2024................................................................................................................. 2.071 1.671
2025................................................................................................................. 2.071 (607)
Posterior a 2025 .............................................................................................. (13.783) (13.060)

13.573 10.171
b) Conciliação da (despesa) receita de imposto de renda e contribuição social: Foram registrados 
no resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 os seguintes montantes de imposto de renda 
e contribuição social, correntes e diferidos:

31/12/2020 31/12/2019
Prejuízo do exercício antes do imposto de renda
 e da contribuição social ................................................................................. (10.978) (12.630)
Alíquota fiscal vigente ...................................................................................... 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social pela alíquota combinada ................... 3.733 4.294
Ajustes para cálculo da taxa efetiva:
 Gratificações/PPR diretores .......................................................................... (13) -
 Despesas indedutíveis .................................................................................. (69) (6)
 Incentivos fiscais (PAT) .................................................................................. (7) -
 Outros ............................................................................................................ (298) 14
Despesa de imposto de renda e contribuição social ....................................... 3.346 4.302
Imposto de renda e contribuição social correntes ........................................... (56) -
Impostos diferidos ........................................................................................... 3.402 4.302
Taxa efetiva ...................................................................................................... 30,5% 34,1%
c) Provisão para Imposto de renda e contribuição social:

31/12/2020 31/12/2019
Saldo no início do período provisão IR/CS ...................................................... - -
Despesa IR/CS DRE ....................................................................................... 56 -
Total de IR/CS pagos ....................................................................................... (56) -
Saldo no fim do período provisão IR/CS ......................................................... - -
14. Empréstimos e Financiamentos: 

Modalidade
Vencimento 

final
Taxa de 

juros 31/12/2020 31/12/2019
Em moeda nacional:
BNDES ....................................................... 12/2038 TJLP + 2% a.a. 242.980 227.097
BDMG ......................................................... 12/2038 TJLP + 2% a.a. 95.832 90.414
FINISA - CEF .............................................. 12/2038 TJLP + 2% a.a. 282.209 258.033
FDCO - CEF ............................................... 04/2036 7,5% a.a. 131.452 134.816

752.473 710.360
Circulante ................................................... 30.323 25.580
Não circulante ............................................. 722.150 684.780
A movimentação dos empréstimos e financiamentos está demonstrada a seguir:

31/12/2020 31/12/2019
Saldo no início do exercício ............................................................................. 710.360 654.003
Adições ............................................................................................................ 65.641 90.415
Encargos financeiros (vide Nota Explicativa nº 24) ......................................... 50.481 57.664
Pagamento principal ........................................................................................ (24.734) (28.940)
Pagamento de juros......................................................................................... (49.275) (62.782)
Saldo no fim do exercício ................................................................................ 752.473 710.360
Descrição dos principais contratos de empréstimos e financiamentos bancários vigentes:
Instituição financeira Índices financeiros exigidos Garantia
BNDES ...................... Beneficiária: ICSD =<1,2 / PL/AT =< 

20% Intervenientes: Dívida Líquida / 
EBITDA Ajustado ≤ 4,00

Penhor 100% das ações da 
Beneficiária / Cessão Fiduciária.

BDMG ........................ Beneficiária: ICSD =<1,2 / PL/AT =< 
20% Intervenientes: Dívida Líquida / 

EBITDA Ajustado ≤ 4,00

Fiança Solidária / Penhor 100% das 
ações da Beneficiária.

Caixa/ FINISA ............ Beneficiária: ICSD =<1,2 / PL/AT =< 
20% Intervenientes: Dívida Líquida / 

EBITDA Ajustado ≤ 4,00

Penhor 100% das ações da 
Beneficiária e Fiança Corporativa / 

Cessão Fiduciária.
FDCO ........................ Beneficiária: ICSD =<1,2 / PL/AT =< 

20% Intervenientes: Dívida Líquida / 
EBITDA Ajustado ≤ 4,00

Penhor 100% das ações da 
Beneficiária e Fiança Corporativa / 

Cessão Fiduciária
Os índices requeridos para a beneficiária apenas limitam a distribuição de dividendos e juros sobre o 
capital próprio. A Companhia apresenta, a seguir, o demonstrativo dos cálculos do índice financeiro da 
interveniente que pode gerar vencimento antecipado:

Exigido Medido
Índices financeiros
Dívida líquida/EBITDA ajustado (Ecorodovias Concessões e Serviços S.A.) ............ ≤ 4,00 2,83
Os vencimentos das parcelas não circulante tem a seguinte distribuição, por ano:

31/12/2020 31/12/2019
2021................................................................................................................. - 22.813
2022................................................................................................................. 27.878 24.081
2023................................................................................................................. 29.299 25.442
2024................................................................................................................. 30.807 26.902
2025................................................................................................................. 32.410 28.466
Posteriores a 2025 .......................................................................................... 601.756 557.076

722.150 684.780
Os subcréditos e liberações do BNDES efetuados na Companhia são como segue:

BDMG
Subcrédito Total Liberado Amortização Parcelas
a............................................................................. 85.000 85.000 3261 234 mensais
b............................................................................. 35.000 13.940 274 234 mensais
Total ....................................................................... 120.000 98.940 3.535

FINISA
Subcrédito Total Liberado Amortização Parcelas
a........................................................................... 350.000 288.574 10.104 234 mensais
Total ..................................................................... 350.000 288.574 10.104

FDCO
Subcrédito Total Liberado Amortização Parcelas
a........................................................................... 200.000 151.896 22.000 40 semestrais
Total ..................................................................... 200.000 151.896 22.000

BNDES
Subcrédito Total Liberado Amortização Parcelas
A .......................................................................... 75.998 75.998 2.929 234 mensais
B1 ........................................................................ 17.026 17.026 653 234 mensais
B2 ........................................................................ 25.387 25.387 974 234 mensais
C1 ........................................................................ 18.912 18.912 725 234 mensais
C2 ........................................................................ 28.916 29.884 940 234 mensais
D1 ........................................................................ 19.603 - - 234 mensais
D2 ........................................................................ 27.558 - - 234 mensais
R .......................................................................... 46.600 46.819 1.487 234 mensais
S .......................................................................... 2.675 - - 234 mensais
X .......................................................................... 42.500 36.844 1.253 234 mensais
Y .......................................................................... 48.000 - - 234 mensais
Z .......................................................................... 79.500 - - 234 mensais
Total ..................................................................... 432.675 250.870 8.961
15. Debêntures: A posição das debêntures está resumida a seguir:
Descrição Vencimento Taxa de juros 31/12/2020 31/12/2019
1ª Emissão ................................................. 12/2029 IPCA + 9% a.a. 89.604 84.394
Circulante ................................................... 876 808
Não Circulante ............................................ 88.728 83.586

A movimentação das debêntures está demonstrada a seguir:
31/12/2020 31/12/2019

Saldo no início do exercício ............................................................................. 84.394 79.930
Encargos financeiros (vide Nota Explicativa nº 24) ......................................... 14.201 10.853
Pagamento principal ........................................................................................ (469) (463)
Pagamento de juros......................................................................................... (8.522) (5.926)
Saldo no fim do exercício ................................................................................ 89.604 84.394
A emissão não conta com garantias de qualquer natureza, e não é objeto de repactuação programada. A 
Companhia possui contratos com cláusulas (“covenants”) atreladas a índices financeiros, conforme 
quadro a seguir:
Descrição da cláusula Índice requerido Atingido
ICSD - Índice de cobertura serviço da dívida ............................................ ≥1,20x 1,87
Patrimônio líquido/Passivo total ................................................................. > 20% 33,32%
Os vencimentos das parcelas não circulantes têm a seguinte distribuição por ano:

31/12/2020 31/12/2019
Parcela Custo Total Parcela Custo Total

2021............................................................ - - - 482 (2.917) (2.435)
2022............................................................ 2.012 (2.956) (944) 1.927 (1.486) 441
2023............................................................ 4.024 (1.472) 2.552 3.854 (1.472) 2.382
2024............................................................ 5.030 (1.421) 3.609 4.817 (1.421) 3.396
2025............................................................ 11.066 (1.327) 9.739 10.597 (1.327) 9.270
a partir de 2025 .......................................... 76.457 (2.685) 73.772 73.218 (2.685) 70.533

98.589 (9.861) 88.728 94.894 (11.308) 83.586
A Taxa Interna de Retorno (TIR) das transações está destacada a seguir:

Data
Valor 

nominal
Custos com 

emissão
Valor 

líquido
Taxa de 

juros TIR
Série única................. 02/03/2018 90.000 (13.904) 76.096 IPCA+9% a.a. 13,20% a.a.
16. Arrendamentos a Pagar: As obrigações financeiras são compostas como segue:

31/12/2020 31/12/2019
Obrigações brutas de arrendamento financeiro -
 pagamentos mínimos de arrendamento: ....................................................... 3.772 606
Circulante ........................................................................................................ 1.189 532
Não circulante .................................................................................................. 2.583 74
A movimentação das informações está demonstrada a seguir:

31/12/2020
Saldo no início do exercício ................................................................................................... 606
Adições .................................................................................................................................. 5.110
Encargos financeiros (vide Nota Explicativa nº 24) ............................................................... 393
Pagamento principal .............................................................................................................. (1.944)
Pagamento de juros............................................................................................................... (393)
Saldo no fim do exercício ...................................................................................................... 3.772
17. Partes Relacionadas: A Companhia contrata serviços de seus acionistas ou de empresas 
relacionadas, diretamente ou por meio de consórcio, para execução de obras de conservação, melhorias 
e ampliação do sistema rodoviário, serviços de consultoria, de recursos humanos, de tecnologia da 
informação, de engenharia e de compras corporativas. A Companhia está inserida no Grupo EcoRodovias 
tendo como controladora indireta a EcoRodovias Infraestrutura e Logística, uma sociedade por ações, 
listada na B3 (Bolsa, Brasil, Balcão), sendo as ações da Companhia negociadas sob a sigla “ECOR3”. De 
acordo com o Estatuto Social da Companhia, compete ao Conselho de Administração aprovar a 
celebração de contratos entre a Companhia e qualquer um de seus acionistas ou controladores de seus 
acionistas ou empresas que sejam controladas ou coligadas dos acionistas da Companhia ou de seus 
acionistas controladores, sendo facultado a qualquer membro do Conselho de Administração solicitar, 
previamente e em tempo hábil, a elaboração de uma avaliação independente realizada por empresa 
especializada que revisará os termos e condições da proposta de contratação e analisará sua adequação 
às condições e práticas de mercado (arm’s lenght basis). Em 31 de dezembro de 2020, os saldos 
relativos a operações com partes relacionadas estão apresentados a seguir:

Ativo Passivo Resultado

Companhia Natureza Circulante
Não 

circulante Circulante Custo Despesas
Ecorodovias Concessões
 e Serviços S.A. (a) .................... Controladora - - 25.987 10.677 5.501
Ecorodovias Concessões
 e Serviços S.A. (b) .................... Controladora - - 1.258 - -
Concessionária Ecovias
 do Cerrado S.A (b) ................... Controladora 258 - - - -

Consórcio BR050 (c) ..................
Outras partes 
relacionadas - 58.272 1.300 - -

Total em 31 de dezembro de 2020 258 58.272 28.545 10.677 5.501
Total em 31 de dezembro de 2019 866 39.029 20.246 1.616 706
a) A controladora direta Ecorodovias Concessões e Serviços S.A., presta serviços administrativos, 
financeiros, de recursos humanos, de tecnologia da informação, de engenharia e de compras 
corporativas. O valor atual dos contratos estabelecidos entre as empresas de serviços é de R$20.307. O 
saldo em aberto de R$25.987 em 31 de dezembro de 2020 (de serviços já realizados), tem vencimento 
em até 45 dias, não estão sujeitos a encargos financeiros e não foram concedidas garantias aos credores. 
b) O saldo refere-se à transferência de funcionários entre empresas (provisões de 13º salário e férias), 
os saldos tem vencimento em até 45 dias, não estão sujeitos a encargos financeiros e não foram cedidas 
garantias aos credores. c) O Consórcio BR 050, formado pelas partes relacionadas Itinera Construções 
Ltda. e Crasa Infraestrutura S.A., presta serviço de “Execução dos Serviços de Duplicação do KM 
286+800 ao 309+400 da Rodovia BR-050/GO e Recuperação de Pavimento da Rodovia BR-050/GO do 
KM 95+700 ao 314+000”. O preço global firmado é de R$147.328 e o prazo final para execução destes 
serviços é 28 de fevereiro de 2021. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo em aberto de R$1.300 (de 
serviços já realizados), tem vencimento em até 45 dias e não estão sujeitos a encargos financeiros e nem 
foram concedidas garantias aos credores. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia não tinha 
concedido aval a nenhuma parte relacionada. Remuneração de administradores: Os administradores são 
as pessoas que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento, pela direção e pelo controle das 
atividades da Companhia. Em 31 de dezembro de 2020, foram pagos aos administradores benefícios de 
curto prazo (salários, participação nos lucros, previdência privada, bens ou serviços gratuitos ou 
subsidiados e plano de opções com base em ações), contabilizados na rubrica “Despesas gerais e 
administrativas”. Não foram pagos valores a títulos de: (a) benefícios pós-emprego (pensões, outros 
benefícios de aposentadoria, seguro de vida pós-emprego e assistência médica pós-emprego); (b) 
benefícios de longo prazo (licença por anos de serviço e benefícios de invalidez de longo prazo); e (c) 
benefícios de rescisão de contrato de trabalho. Em Assembleia Geral Ordinária foi definida a remuneração 
global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 em R$1.556. A remuneração 
dos administradores no exercício está demonstrada a seguir: 

31/12/2020 31/12/2019
Remuneração (fixa/variável) ............................................................................ 1.110 216
Remun. baseada em ações (Phantom Stock Option/Restricted Stock) .......... (290) 88
Seguro de vida ................................................................................................ 3 2
Assistência saúde ............................................................................................ 68 29
Previdência privada ......................................................................................... 50 16
INSS (sobre salários, plano de retenção e Incentivos de longo Prazo -
 ILP (Phantom Stock Option - PSO + Phantom Restricted Stock - PRS) ....... 101 88

1.042 439
18. Obrigações com Poder Concedente:

31/12/2020 31/12/2019
Parcelas variáveis ............................................................................................ 926 911
Refere-se a verba de fiscalização recolhido em favor da Agência Nacional de Transportes (ANTT). Em 31 
de dezembro de 2020, o valor mensal da parcela reajustada é de R$470 (R$455 em 31 de dezembro de 
2019). A movimentação está demonstrada a seguir:

31/12/2020 31/12/2019
Saldo no início do exercício ............................................................................. 911 438
Custo (vide Nota Explicativa nº 23) ................................................................. 5.668 5.846
Pagamento do principal ................................................................................... (5.653) (5.373)
Saldo no final do exercício ............................................................................... 926 911
A Companhia estima o montante relacionado a seguir, em 31 de dezembro de 2020, para cumprir com 
as obrigações de realizar investimentos, recuperações e manutenções até o final do Contrato de 
Concessão. Esses valores poderão ser alterados em razão de adequações contratuais e revisões 
periódicas das estimativas de custos no decorrer do período de concessão, sendo pelo menos 
anualmente verificados.

Previsão de 2020 ao fim da concessão
31/12/2020

Natureza dos custos
Melhorias na infraestrutura ..................................................... 523.405
Conservação especial (manutenção) ..................................... 1.504.009
Equipamentos ......................................................................... 15.394
Total ........................................................................................ 2.042.808
19. Provisão para Manutenção: Os valores registrados como custo de provisão para manutenção 
referem-se à estimativa de 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. A política da Companhia define que 
estão enquadradas no escopo da provisão para manutenção as intervenções físicas, de caráter periódico 
claramente identificado, destinadas a recompor a infraestrutura concedida às condições técnicas e 
operacionais exigidas pelo contrato ao longo de todo o período de concessão. Os montantes dessas 
obrigações são registrados a valor presente com a taxa de 9,61% ao ano, correspondente ao Custo 
Médio Ponderado de Capital - CMPC. Os valores são provisionados por trecho e as intervenções 
ocorrem, em média, a cada cinco anos. A movimentação e os saldos estão demonstrados a seguir:

31/12/2019
Adição 
(custo)

Paga- 
mento

Efeito 
financeiro 31/12/2020

Constituição da provisão para manutenção
 (vide Nota Explicativa nº 23).......................... 56.347 26.407 - - 82.754
Efeito do valor presente sobre constituição
 (vide Nota Explicativa nº 23).......................... (16.066) (5.692) - - (21.758)
Realização da manutenção ............................. - - (15.698) - (15.698)
Ajuste a valor presente - realizações
 (vide Nota Explicativa nº 24).......................... 5.173 - - 4.851 10.024

45.454 20.715 (15.698) 4.851 55.322
Circulante ........................................................ 11.811 20.685
Não circulante .................................................. 33.643 34.637

31/12/2018
Adição 
(custo)

Paga- 
mento 31/12/2019

Constituição da provisão para manutenção
 (vide Nota Explicativa nº 23)................................................ 35.417 20.930 - 56.347
Efeito do valor presente sobre constituição
 (vide Nota Explicativa nº 23)................................................ (11.222) (4.844) - (16.066)
Ajuste a valor presente - realizações
 (vide Nota Explicativa nº 24)................................................ 2.368 - 2.805 5.173

26.563 16.086 2.805 45.454
Circulante .............................................................................. - 11.811
Não circulante ........................................................................ 26.563 33.643
20. Provisão para Perdas Cíveis, Trabalhistas e Tributárias: Política contábil: A Companhia faz parte 
de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências 
referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para 
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A movimentação e os saldos 
estão demonstrados a seguir:

Cíveis (a) Trabalhistas (b) Tributárias (c) Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020 ..................... 2.411 2.063 1.068 5.542
(+/-) Complemento (reversão) de provisão ....... 1.292 (689) (1) 602
(-) Pagamentos ................................................. (123) (397) - (520)
(+) Atualização monetária ................................ 333 (107) 135 361
Saldos em 30 de setembro de 2020 ................. 3.913 870 1.202 5.985

Cíveis (a) Trabalhistas (b) Tributárias (c) Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 ..................... 49 588 522 1.159
(+/-) Complemento (reversão) de provisão ....... 1.928 1.525 490 3.943
(-) Pagamentos ................................................. (106) (116) - (222)
(+) Atualização monetária ................................ 532 66 64 662
(+/-) Reclassificações ....................................... 8 - (8) -
Saldos em 31 de dezembro de 2019 ................ 2.411 2.063 1.068 5.542
a) Processos cíveis: O valor provisionado corresponde principalmente a processos envolvendo pleitos 
de indenização por perda e danos, oriundos de acidentes ocorridos nas rodovias. A Companhia possui 
outros processos de natureza cível totalizando R$104.760 em 31 de dezembro de 2020 (R$19.023 em 
31 de dezembro de 2019), oriundos de acidentes e multas administrativas, avaliados como perdas 
possíveis pelos advogados e pela Administração, portanto, sem constituição de provisão. b) Processos 
trabalhistas: O valor provisionado corresponde, principalmente, a pleitos de indenização por acidentes 
do trabalho e reclamações de horas extras, não existindo processos de valor individual relevante. Em 31 
de dezembro de 2020, existem outros processos de mesma natureza que totalizam R$1.462 (R$720 em 
31 de dezembro de 2019), que foram avaliados como perdas possíveis pelos consultores legais e pela 
Administração, portanto sem constituição de provisão. c) Processos tributários: Em 31 de Dezembro de 
2020, existem alguns processos de natureza tributária que totalizam R$857, os quais foram avaliados 
como perdas possíveis pelos advogados e pela administração; portanto, sem constituição de provisão.

21. Patrimônio Líquido: a) Capital social: O capital social da Companhia em 31 de dezembro de 2020 é 
de R$459.000 e em 31 de dezembro de 2019 era de R$386.000, representados por 459.000.000 e 
386.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal respectivamente. Em 09 de janeiro de 
2020 foi deliberado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$50.000 (cinquenta milhões 
de reais), mediante a emissão, nesta data, de 50.000.000 (cinquenta milhões) de novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação. Em 12 de março 
de 2020 foi deliberado o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$23.000 (vinte e três 
milhões de reais), mediante a emissão, nesta data, de 23.000.000 (vinte e três milhões) de novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no preço de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação. 
b) Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do 
exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a 
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o 
capital. O saldo da reserva legal em 31 de dezembro de 2020 foi absorvido pelo prejuízo do exercício (em 
31 de dezembro de 2019 era de R$5.625).
22. Receita Líquida: Política contábil: Receitas: A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida 
recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de cancelamentos, e o resultado das 
operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência, destacando-se:

31/12/2020 31/12/2019
Receita com arrecadação de pedágio:
Pedágio em numerário .................................................................................... 71.246 87.620
Pedágio por equipamento eletrônico (a).......................................................... 129.767 117.495
Vale-pedágio .................................................................................................... 29.928 20.433
Outras .............................................................................................................. 309 2.613

231.250 228.161
Receita de construção (b) ............................................................................... 154.571 226.933
Receitas acessórias (c) ................................................................................... 156 127
Receita bruta ................................................................................................... 385.977 455.221
Deduções de receita bruta .............................................................................. (20.131) (19.799)
Receita líquida ................................................................................................. 365.846 435.422

31/12/2020 31/12/2019
Base de cálculo de impostos
Receitas com arrecadação de pedágio ........................................................... 231.250 228.161
Receitas acessórias ........................................................................................ 156 127

231.406 228.288
Deduções
Cofins (3%) ...................................................................................................... (6.942) (6.691)
PIS (0,65%) ..................................................................................................... (1.504) (1.450)
ISS (5%) .......................................................................................................... (11.555) (11.413)
Abatimentos ..................................................................................................... (130) (245)

(20.131) (19.799)
a) Refere-se às receitas de arrecadação pagas com pedágio eletrônico, reconhecidas quando da 
passagem dos usuários pela praça de pedágio. b) A receita relacionada aos serviços de construção ou 
melhoria sob o contrato de concessão de serviços é reconhecida baseada no estágio de conclusão da 
obra realizada. Receitas de operação ou de construção são reconhecidas no período em que os serviços 
são prestados pela Companhia. Quando a Companhia presta mais de um serviço em um contrato de 
concessão de serviços, a remuneração recebida é alocada por referência aos valores justos relativos aos 
serviços entregues. c) As receitas acessórias referem-se a outras receitas das concessionárias de 
rodovias, como arrendamento de área para fibra óptica, uso de faixa de domínio, venda de publicidade, 
implantação e concessão de acessos e outros.
23. Custos e Despesas Operacionais - Por Natureza:

31/12/2020 31/12/2019
Pessoal ............................................................................................................ 19.585 44.939
Conservação e manutenção ............................................................................ 16.327 15.337
Serviços de terceiros (*) .................................................................................. 36.167 13.511
Seguros ........................................................................................................... 1.582 2.118
Poder Concedente (vide Nota Explicativa nº 18) ............................................. 5.668 5.846
Provisão para manutenção (vide Nota Explicativa nº 19) ................................ 20.715 16.086
Custo de construção de obras......................................................................... 154.571 226.933
Depreciações e amortizações (vide Notas Explicativas nº 11 e nº 12) ........... 52.736 42.763
Locação de imóveis e máquinas ..................................................................... 1.236 811
Outros custos e despesas operacionais .......................................................... 9.021 14.604

317.608 382.948
Classificados como:
Custo dos serviços prestados ......................................................................... 302.335 372.806
Despesas gerais e administrativas .................................................................. 15.273 10.142

317.608 382.948
(*) Os serviços de terceiros são basicamente compostos por serviços de assessoria e consultoria, 
serviços de limpeza, resgate e remoção e outros.
24. Resultado Financeiro

31/12/2020 31/12/2019
Receitas financeiras:
Receita de aplicações financeiras ................................................................... 1.969 2.564
Variação monetária sobre debêntures............................................................. - 12
Atualização monetária sobre créditos fiscais .................................................. 6 6
Outras .............................................................................................................. 53 196

2.028 2.778
Despesas financeiras:
Juros sobre debêntures ................................................................................... (8.546) (9.019)
Juros sobre empréstimos e financiamentos .................................................... (50.437) (55.934)
Variação monetária sobre debêntures............................................................. (4.208) (1.238)
Variação monetária sobre financiamentos e empréstimos .............................. (44) (7)
Amortização de custos com emissão de debêntures ...................................... (1.447) (596)
Ajuste a valor presente sobre provisão para manutenção
 e construção de obras ................................................................................... (4.851) (2.805)
Variação monetária sobre obrigações fiscais e trabalhistas............................ (361) (662)
Juros Capitalizados ......................................................................................... 9.007 3.438
PIS/COFINS sobre outras receitas financeiras ............................................... (115) (129)
Juros sobre arrendamentos CPC06 (R2) ........................................................ (393) (180)
Outras .............................................................................................................. (1.505) (1.091)

(62.900) (68.223)
Resultado financeiro, líquido ........................................................................... (60.872) (65.445)
25. Prejuízo por Ação: a) Prejuízo básico por ação: O prejuízo básico e a quantidade média ponderada 
de ações ordinárias usada no cálculo do prejuízo básico por ação são os seguintes:

31/12/2020 31/12/2019
Prejuízo do exercício atribuível aos proprietários da Companhia
 e utilizado na apuração do prejuízo básico e diluído por ação ...................... (7.632) (8.328)
Quantidade média ponderada de ações ordinárias para fins
 de cálculo do prejuízo básico e diluído por ação ........................................... 453.246 295.616
Prejuízo básico e diluído por ação das operações continuadas...................... (0,02) (0,03)
b) Prejuízo diluído por ação: A Companhia não possui dívida conversível em ações e não efetua 
diluição pelo plano de opção de ações, pois, o plano de opção é da controladora EcoRodovias 
Infraestrutura e Logística S.A.
26. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: Gestão de capital: O Grupo EcoRodovias, 
no qual a Companhia está inserida, administra seu capital, para assegurar que as empresas que 
pertencem a ela possam continuar com suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximizam 
o retorno a todas as partes interessadas ou envolvidas em suas operações, por meio da otimização do 
saldo das dívidas e do patrimônio. A estrutura de capital da Companhia é formada pelo endividamento 
líquido e pelo patrimônio líquido da Companhia. A Companhia revisa semestralmente a sua estrutura de 
capital. Como parte dessa revisão, considera o custo de capital e os riscos associados. Índices de 
endividamento:

31/12/2020 31/12/2019
Dívida (i) .......................................................................................................... 846.775 796.271
Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras - conta reserva........... (66.347) (56.877)
Dívida líquida ................................................................................................... 780.428 739.394
Patrimônio líquido (ii) ....................................................................................... 481.456 416.088
Índice de endividamento líquido ...................................................................... 1,62 1,78
(i) A dívida é definida como empréstimos e financiamentos, debêntures, arrendamentos a pagar e 
obrigações com Poder Concedente circulantes e não circulantes, conforme detalhado nas Notas 
Explicativas nos 14, 15, 16 e 18. (ii) O patrimônio líquido inclui todo o capital e as reservas da Companhia, 
gerenciados como capital. Considerações gerais: • A Administração da Companhia elege as instituições 
financeiras com as quais as aplicações financeiras podem ser celebradas, além de definir limites quanto 
aos percentuais de alocação de recursos e valores a serem aplicados em cada uma delas. As aplicações 
financeiras  são  definidas  como  custo  amortizado.  •  Aplicações  financeiras  e  aplicações  financeiras  - 
conta reserva: são formadas por fundos de investimentos em renda fixa e certificado de depósito 
bancário CDB remunerados a taxa média ponderada de 95,0% do CDI em 31 de dezembro de 2020, e 
refletem as condições de mercado nas datas dos balanços patrimoniais. (Em 31 de dezembro de 2019 
era 92,1% do CDI). • Clientes e fornecedores: decorrem diretamente das operações da Companhia, são 
classificados como custo amortizado e estão registrados pelos valores originais, sujeitos à provisão para 
perdas e ajuste a valor presente, quando aplicável.  • Empréstimos,  financiamentos, arrendamentos a 
pagar e obrigações com Poder Concedente: classificados como outros passivos financeiros, portanto, 
mensurados pelo custo amortizado. Valor justo de ativos e passivos financeiros: Os valores contábeis e 
de mercado dos instrumentos financeiros da Companhia em 30 de dezembro de 2020 são como segue:

Classificação Saldo contábil Valor justo
Ativos:
Caixa e bancos (b) ............................. Valor justo através do resultado 4.274 4.274
Clientes (a) ......................................... Custo amortizado 12.113 12.113
Aplicações financeiras e aplicações
 financeiras - conta reserva (b) .......... Valor justo através do resultado 63.116 63.116
Passivos:
Fornecedores (a) ................................ Custo amortizado 8.208 8.208
Empréstimos e financiamentos (c) ..... Custo amortizado 752.473 739.177
Debêntures (c) .................................... Custo amortizado 89.604 89.344
Arrendamentos a pagar ...................... Custo amortizado 3.772 3.772
Obrigações com Poder Concedente (c) Custo amortizado 926 926
Phantom Stock Option (d) .................. Custo amortizado 88 88
a) Os saldos das rubricas de “Clientes” e “Fornecedores” possuem prazo de vencimento em até 45 dias, 
portanto, aproximam-se do valor justo esperado pela Companhia. b) Os saldos de caixa e aplicações 
financeiras e aplicações financeiras - conta reserva aproximam-se do valor justo na data do balanço. c) 
Os empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos a pagar e obrigações com Poder 
Concedente estão registrados ao custo amortizado na data do balanço. d) O valor do Phantom Stock 
Option está registrado na rubrica obrigações sociais e trabalhistas. Gestão de riscos: A estratégia de 
gestão de riscos busca proteger a Companhia de riscos relevantes:
Risco Subcategoria
Estratégico Político, fusões e aquisições, poder concedente/contratual, concorrência;

Operacional

Capex, desastres naturais, processos, segurança rodoviária, segurança patrimonial, 
tráfego, condições climáticas, saúde e segurança, meio ambiente, engenharia, tecnologia 
da informação, tecnologia de automação e infraestrutura;

Financeiro Índices financeiros, crédito, liquidez e câmbio;
Compliance Ética empresarial, regulamentação, normas internas e casos de não conformidade; e
Reputacional Imagem, credibilidade e reputação.
No Grupo Ecorodovias a identificação de riscos é realizada de forma corporativa por meio das 
abordagens Nível Macro (Gestão Holística e Estratégica) e Nível Micro (Gestão individualizada e 
Operacional). A estratégia formulada pelo Grupo Ecorodovias para efetivar a Gestão de Riscos está 
fundamenta no princípio de que essa se apoia em dois pilares essencialmente diferentes e 
complementares: • Gestão holística, que visa a compreensão integral dos riscos, ou seja, considera o 
potencial impacto de todos os tipos de risco sobre todos os processos; e • Gestão individualizada, que 
contempla o conjunto de ações gerenciais voltadas à identificação, análise, validação, tratamento e 
monitoramento de um determinado tipo de risco. A Gestão Holística - Nível Macro - tem foco estratégico 
e é executado na esfera da Alta Direção onde se concentram as alçadas, as informações e os recursos 
necessários para análise e tomada de decisão. A metodologia empregada neste nível de gestão de riscos 
tende a variar segundo o setor de atuação e a estrutura organizacional existente, sendo assim 
desenvolvida internamente. A Gestão Individualizada - Nível Micro - tem caráter operacional e é realizado 
predominantemente por demais colaboradores da empresa no seu cotidiano, através de medidas 
pautadas por ações preventivas frente às possíveis ameaças. Com relação a avaliação de riscos 
consideramos a quantificação do impacto no negócio e da probabilidade de ocorrência de um evento de 
risco, assim como a análise de outros impactos. As dimensões avaliadas em outros impactos incluem: 
Imagem, Estratégico, Operacional, Financeiro, Compliance e Reputacional. No Grupo Ecorodovias 
efetuamos a avaliação do risco residual, ou seja, a exposição do risco que permanece depois de 
considerar a efetividade do ambiente de controle existente na empresa. A Administração da Companhia 
supervisiona a gestão dos riscos financeiros, os quais são resumidos abaixo: a) Risco de mercado: O 
risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro 
flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado, para a Companhia, englobam 
o risco da taxa de cambio e o risco da taxa de juros. (i) Risco de taxa de juros: O risco de taxa de juros 
da Companhia decorre de aplicações financeiras em que são remunerados por taxas de juros variáveis, 
que podem ser indexados à variação de índices de inflação. Esse risco é administrado pela Companhia 
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