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Nota 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 6 12.096 21.946
Aplicações financeiras 6 2.050 9.103
Contas a receber 7 67 14
Contas a receber - partes relacionadas 12 371 5.117
Tributos a recuperar 344 416
Estoques (materiais sobressalentes) 4.860 3.486
Adiantamento a fornecedores 879 358
Outras contas a receber 1.956 -
Despesas antecipadas e outros 10 1.907 3.809

Total do ativo circulante 24.530 44.249
Não circulante
Realizável a longo prazo
Ativo do contrato 8 117.901 103.557
IR e CS diferidos 9b 36.392 43.271
Tributos a recuperar 210 210
Depósitos judiciais 11.351 8.984
Estoques (materiais sobressalentes) 2.781 2.380
Outras contas a receber 979 -

169.614 158.402
Imobilizado 13 3.158 5.121
Intangível 14 17.882 31.482
Infraestrutura em construção 14 131 135
Direito de uso em arrendamento 15a 1.750 6.710
Total do ativo não circulante 194.491 201.850
Total do ativo 217.065 246.099

Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 18 52.120 55.490
Custos dos serviços prestados
Custo de construção (131) (115)
Depreciação e amortização 13, 14 e 15 (19.065) (20.754)
Serviços (9.035) (9.365)
Custo com pessoal (50.865) (57.418)
Materiais, equipamentos e veículos (34.211) (33.559)
Energia elétrica (3.526) (3.292)
Água (896) (1.312)
Outros 3.064 (4.662)

(114.665) (130.477)
Prejuízo bruto (62.545) (74.987)
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Despesa com pessoal (7.009) (8.114)
Serviços (14.388) (14.087)
Materiais, equipamentos e veículos (921) (750)
Depreciação e amortização 13, 14 e 15 (89) (89)
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas, 
 previdenciários e tributários 16 (4.607) (4.338)
Impostos, taxas e despesas com cartório - (303)
Contribuições a sindicatos e associações de classe (64) (584)
Reversão para perda esperada - contas a receber - 22
Indenização trabalhista e civil (2.560) -
Outros (890) (1.448)

(30.528) (29.691)
Resultado de equivalência patrimonial 11 (1.784) (5.541)
Outros resultados operacionais (1.617) (1.499)
Resultado antes do resultado financeiro (96.474) (111.718)
Resultado financeiro 19 (16.099) (11.130)
Prejuízo operacional antes do imposto 
  de renda e da contribuição social (112.573) (122.848)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos 9a (6.879) (2.236)
Prejuízo do exercício (119.452) (125.084)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

2021 2020
Prejuízo do exercício (119.452) (125.084)

Outros resultados abrangentes - -
Total do resultado abrangente do exercício (119.452) (125.084)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios 

findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 1° de janeiro de 2020 441.236 (691.743) (250.507)
Prejuízo do exercício - (125.084) (125.084)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 441.236 (816.827) (375.591)
Aumento de capital em 1º de setembro de 2021 214.000 - 214.000
Prejuízo do exercício - (119.452) (119.452)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 655.236 (936.279) (281.043)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (119.452) (125.084)
Ajustes por:

Imposto renda e contribuição social diferidos 6.879 2.236
Depreciação e amortização 16.644 17.746
Depreciação - direito de uso em arrendamento 2.510 3.097
Baixa do ativo imobilizado e intangível 48 1.248
Juros sobre impostos parcelados 4 (72)
Juros sobre mútuos 20.434 7.083
Juros e variações com partes relacionadas (116) 7.350
Variação cambial sobre arrendamento mercantil (3.093) 3.990
Ajustes a valor presente do arrendamento mercantil 400 834
Ajuste a valor presente ativo do contrato (14.344) (12.393)
Constituição e reversão da provisão para riscos
  cíveis, trabalhistas, previdenciários e tributários 3.333 2.957
Atualização de bases processuais e monetárias sobre 
riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários e tributários 4.699 3.422
Variação cambial sobre fornecedores estrangeiros 5 2.710
Equivalência patrimonial 1.784 5.541
Rendimento de aplicação financeira (130) -

Variação nos ativos e passivos
(Aumento) redução dos ativos
Contas a receber (53) -
Contas a receber - partes relacionadas 4.978 12.114
Tributos a recuperar 72 123
Estoques (1.374) (494)
Despesas antecipadas e outros (1.033) 4.521
Depósitos judiciais (2.367) (278)
Adiantamento a fornecedores (521) 1.213

Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores (4.999) (1.183)
Fornecedores - partes relacionadas (562) (52.582)
Impostos e contribuições a recolher e parcelados 671 (2.444)
Obrigações sociais e trabalhistas (8.858) (5.337)
Obrigações com o poder concedente 8 15
Pagamento de provisão para riscos cíveis,  
  trabalhistas, previdenciários e tributários (3.425) (2.041)
Pis e cofins diferidos - (211)
Outras contas a pagar (1.237) (808)

Caixa líquido usado nas atividades operacionais (99.496) (126.727)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de ativo imobilizado (494) (541)
Adições ao ativo intangível (631) (706)
Aplicações financeiras líquidas de resgate 7.183 3.530
Aumento de capital em investidas - (15.999)

Caixa líquido proveniente das (usado nas) 
  atividades de investimentos 6.058 (13.716)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Mútuos com partes relacionadas
Captações 87.000 165.000

Arrendamento mercantil
Pagamento de principal e juros (3.412) (4.848)

Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 83.588 160.152
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa (9.850) 19.709
Demonstração da (redução) aumento do caixa e  
  equivalentes de caixa
No início do exercício 21.946 2.237
No final do exercicio 12.096 21.946

(9.850) 19.709
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Sobre a Companhia 
1.1. Aos acionistas: Prezados Acionistas, apresentamos a seguir o relatório das 
principais atividades do exercício de 2021, acompanhadas das Demonstrações 
Financeiras da CCR Barcas (“Barcas” ou “Companhia”), referente ao exercício 
social findo em 31 de dezembro de 2021.
1.2. Apresentação: A Companhia é a única concessionária de serviços públicos 
dedicada à operação de transporte de massa no modal aquaviário com direito de atu-
ação no Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, é a quarta maior operação de trans-
porte aquaviário de passageiros no mundo. Em 2021, a Companhia navegou cerca 
de 249 mil quilômetros, por meio de aproximadamente 26 mil viagens. A Companhia 
tem 18 embarcações e opera com cinco estações: Praça XV, Arariboia, Cocotá, 
Paquetá e Charitas. Na Divisão Sul, três pontos de atracação fazem parte da opera-
ção nas linhas que servem à Ilha Grande (Abraão), Mangaratiba e Angra dos Reis. 
1.3. Destaques do Ano de 2021: No segundo ano marcado pela pandemia do 
coronavírus, a Companhia manteve procedimentos operacionais e de informação, 
intensificando a limpeza e a higienização das embarcações e estações, a fim de 
promover a desinfecção diária e constante de suas dependências e proteger pas-
sageiros e colaboradores. Com o objetivo de prestar solidariedade aos setores 
mais atingidos da sociedade, a Companhia fez a doação de mil cestas básicas (10 
toneladas de alimentos) para instituições da rede do RioSolidario que atendem 
pessoas em situação de vulnerabilidade.
2. Estratégia e Gestão
2.1. Gestão de Pessoas: No ano de 2021, a política de Gestão de Pessoas, mais 
uma vez, manteve-se focada no desenvolvimento profissional e pessoal dos 817 co-
laboradores, entendendo o ser humano como seu maior patrimônio. Além das opor-
tunidades internas de crescimento, treinamentos obrigatórios como as NRs (Normas 
Regulamentadoras), Governança e Atualização de Diretrizes e Software foram ofe-
recidos a quase totalidade dos colaboradores. Houve também o cumprimento das 
cotas, como as de Pessoa com Deficiência (PCD) e do Programa Jovem Aprendiz, 
de acordo com a legislação vigente, sendo importante destacar que, com relação 
ao Programa Jovem Aprendiz, vários jovens foram efetivados e conquistaram a 
oportunidade do primeiro emprego na Companhia. Além disso, devido a pandemia 
do COVID 19, foi adotado conforme diretrizes do Grupo CCR, modelo home office.
3. Desempenho Econômico e Financeiro
As tarifas aquaviárias cobradas pela Companhia são definidas pela Agência Re-
guladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferrovi-
ários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), de 
acordo com as regras do Contrato de Concessão firmado junto ao Poder Conce-
dente. Em fevereiro de 2021, houve os reajustes das tarifas aquaviárias. A tarifa 
aquaviária social foi reajustada de R$ 6,50 para R$ 6,90. Já a tarifa aquaviária 
seletiva, adotada exclusivamente na linha de Charitas, passou de R$ 18,20 para 

R$ 19,00. A Tarifa turística, que é adotada exclusivamente nas linhas da Divisão 
Sul, passou de R$ 17,30 para R$ 18,40. 
4. Sustentabilidade 
A sustentabilidade subsidiada pelos pilares ESG é um tema estratégico do Grupo 
CCR para impulsionar a geração de valor para seus acionistas, clientes, fornece-
dores, sociedade, colaboradores e todos os outros públicos de relacionamento. 
Nossa cultura de sustentabilidade permeia os negócios e é fortalecida por uma 
estrutura de gestão dedicada a avaliar e mitigar os riscos, potencializar as opor-
tunidades a fim de ampliar os impactos positivos nos vieses ambientais, sociais e 
econômicos em nossas operações. Essa visão estratégica é assegurada por uma 
estrutura de governança para que a sustentabilidade ocorra de forma transversal 
em todo o Grupo CCR, desde o Conselho de Administração (CA) até as conces-
sionárias que administram os ativos de infraestrutura. A atuação do Comitê de 
Riscos e Reputação, que assessora o CA, contribui para estabelecer diretrizes 
que alinhem o desenvolvimento dos negócios às demandas e movimentos globais 
em prol do desenvolvimento sustentável, ao aprimoramento das relações com os 
stakeholders e à organização das doações e patrocínios a projetos socioambien-
tais. A definição da estratégia corporativa de sustentabilidade do Grupo CCR é 
decidida de forma colegiada através da Diretoria Executiva, do Comitê de Gente 
e ESG e do Conselho de Administração da CCR. A Diretoria Executiva conta com 
um executivo responsável pela gestão do tema e uma equipe responsável por dis-
seminar e internalizar os conceitos, práticas e estratégia para as divisões de negó-
cio. A responsabilidade pelo planejamento e análise dos projetos socioambientais 
é do Instituto CCR, também responsável pela gestão do investimento socioam-
biental. Um sólido conjunto de políticas corporativas é a base para que a gestão 
da sustentabilidade esteja em linha com os objetivos estratégicos do Grupo CCR:
• Código de Ética; • Política do Meio Ambiente; • Política de Mudanças Climáticas; 
• Política de Responsabilidade Social; • Política de Gerenciamento de Riscos; • Po-
lítica da Empresa Limpa. Para conhecer essas e outras políticas do Grupo CCR, 
acesse seção de Governança através do endereço abaixo: www.ccr.com.br/ri. Vi-
sando a transparência de suas ações, anualmente, o Grupo CCR divulga os resul-
tados e avanços na gestão da sustentabilidade dos negócios por meio do seu Re-
latório Anual e de Sustentabilidade (RAS) de forma integrada, adotando a metodo-
logia proposta pelo Comitê Internacional para Relatos Integrados (sigla em inglês, 
IIRC) e dos indicadores padronizados internacionalmente, propostos pela Global 
Reporting Initiative (GRI). Para ler edição mais recente do Relatório Anual e de 
Sustentabilidade acesse http://www.grupoccr.com.br/sustentabilidade/relatorios.
4.1. Iniciativas voluntárias: O Grupo CCR participa voluntariamente de iniciati-
vas externas capitaneadas por instituições reconhecidas pelo esforço para a pro-
moção do desenvolvimento sustentável. Os principais movimentos aos quais a 
Companhia adere são: • Pacto Global (Organização das Nações Unidas - ONU): 

iniciativa da ONU que dissemina 10 Princípios a serem seguidos por companhias 
que ambicionam agir com responsabilidade e sustentabilidade. • Agenda 2030 e 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): plataforma da ONU que visa 
engajar governos, empresas, ONGs e cidadãos em prol do desenvolvimento sus-
tentável. • Carbon Disclosure Program (CDP): coalizão internacional que fomenta 
a publicação de inventários de GEE (Gases do Efeito Estufa) e informações sobre 
a gestão das emissões para o público investidor. • Global Reporting Initiative (GRI): 
organização multistakeholder que desenvolveu as diretrizes mais aceitas interna-
cionalmente para o relato da gestão de sustentabilidade corporativa. • Relato Inte-
grado (IIRC): o principal objetivo desse framework é explicar para os stakeholders 
como a companhia gera valor ao longo do tempo, em diferentes tipos de capitais.
4.2. Instituto CCR: O Instituto CCR é a entidade privada sem fins lucrativos cria-
do em 2014 que gerencia o investimento social do Grupo CCR, proporcionando 
transformação com apoio a projetos via leis de incentivo, campanhas institucionais 
e programas proprietários. O foco do Instituto CCR é a inclusão social por meio de 
iniciativas de geração de renda, saúde, educação, cultura e esporte, e ainda, tem 
como proposta centralizar os temas relacionados a doações e patrocínios.  A Gover-
nança do Instituto é composta pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e 
Diretoria Executiva. As ações são deliberadas em fóruns, contribuindo para que as 
decisões sejam tomadas de maneira mais precisa e tornando o Conselho de Ad-
ministração do Instituto mais ativo. Saiba mais em http://www.institutoccr.com.br.
5. Considerações Finais
5.1. Agradecimentos: A Administração da CCR Barcas agradece aos seus acio-
nistas, aos diversos órgãos do Poder Público, em especial a Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Concedidos de Transporte Aquaviário, Ferroviário e Metrovi-
ário e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), a Secretaria Estadu-
al de Transportes (Setrans), aos usuários, instituições financeiras, colaboradores 
e parceiros, pelo apoio, confiança e comprometimento, os quais contribuíram para 
os resultados alcançados pela Companhia em 2021.
5.2. Auditores Independentes: Informamos que, no exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2021, não foram contratados Auditores Independentes para tra-
balhos diversos daqueles de auditoria externa. Em nosso relacionamento com o 
Auditor Independente, buscamos avaliar o conflito de interesses com trabalhos de 
não-auditoria com base no princípio de que o auditor não deve auditar seu próprio 
trabalho, exercer funções gerenciais e promover nossos interesses. As informa-
ções financeiras aqui apresentadas estão de acordo com os critérios da legislação 
societária brasileira, e foram elaboradas a partir de informações financeiras audi-
tadas. As informações não financeiras, assim como outras informações operacio-
nais, não foram objeto de auditoria por parte dos auditores independentes.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022.
A Administração

Nota 2021 2020
Passivo
Circulante
Fornecedores 5.586 10.595
Fornecedores - partes relacionadas 12 1.293 1.737
Mútuos - partes relacionadas 12 - 292.970
Impostos e contribuições a recolher 484 4.399
Obrigações sociais e trabalhistas 9.902 18.760
Impostos e contribuições parcelados 194 189
Obrigações com o poder concedente 92 84
Passivo de arrendamento 15b 1.460 4.935
Outras contas a pagar 873 2.086

Total do passivo circulante 19.884 335.755
Não circulante
Impostos e contribuições federais parcelados 27 381
Impostos e contribuições a recolher 7.345 356
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas,  
 previdenciários e tributários 16 55.406 50.799
Provisão para passivo a descoberto 11 16.027 14.243
Passivo de arrendamento 15b 242 5.322
AFAC - partes relacionadas 12 - 214.000
Mútuos - partes relacionadas 12 398.352 -
Fornecedores 15 -
Outras contas a pagar 810 834

Total do passivo não circulante 478.224 285.935
Patrimônio líquido

Capital social 17a 655.236 441.236
Prejuizos acumulados (936.279) (816.827)

Total do passivo descoberto (280.600) (375.591)
Total do passivo e passivo descoberto 217.065 246.099

Balanços patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos resultados  
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto para os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
Constituição e objeto: Barcas S.A. - Transportes Marítimos (“Concessionária” ou 
“Companhia” ou “CCR Barcas”), domiciliada na Praça XV de Novembro, nº 21, Rio 
de Janeiro - RJ, é uma Sociedade Anônima de capital fechado, que tem por obje-
tivo a navegação de cabotagem e travessia marítima no Estado do Rio de Janeiro, 
transportando passageiros e bens nas rotas concedidas, sendo-lhe facultada ain-
da a participação em outras sociedades para a consecução da realização de seus 
objetivos. A operação e controle do transporte hidroviário foram concedidos por 
meio de licitação pública, em 1998, pela Companhia de Navegação do Estado do 
Rio de Janeiro e é a única concessionária de serviços públicos dedicada à opera-
ção de transporte de massa no modal aquaviário, com direito de atuação no Esta-
do do Rio de Janeiro. O contrato de concessão tem prazo de 25 anos, indo até 
fevereiro de 2023. A Companhia detém 99,99% do capital da ATP, empresa cujo 
principal objeto social é a administração de receitas acessórias de Barcas. Em 2 
de julho de 2012, a Companhia de Participações em Concessões (“CPC”) passou 
a deter 80% do capital social dessa concessionária. A Companhia tem como con-
troladora indireta por meio de sua controladora CPC a Companhia CCR S.A., que 
detém 99% do capital social da CPC. 1.1. Efeitos da pandemia do COVID-19: A 
Companhia acredita que já ultrapassou os mais expressivos impactos ocasiona-
dos pela COVID-19 e não foram identificados riscos que pudessem afetar a conti-
nuidade operacional da Companhia. A Companhia possui carta suporte financeiro 
da Controladora indireta CCR S.A. de forma a fazer frente a todos seus compro-
missos. No entanto, devido à incerteza quanto a duração da pandemia da CO-
VID-19, periodicamente, revisamos nossas análises para refletir eventuais mudan-
ças no cenário econômico e impactos nas operações. Dentre diversas iniciativas 
que foram adotadas com o objetivo de preservação de caixa e liquidez, ainda está 
vigente: • Acompanhamento dos cenários gerenciais de fluxos de caixa, de modo 
a facilitar a tomada de decisões e a antecipação de ações para evitar/atenuar im-
pactos adversos. Até o momento não foram identificados problemas que impacta-
riam a liquidez ou que gerariam quebra de covenants da Companhia. 1.2. Outras 
informações relevantes: A Companhia é parte em processos judiciais e adminis-
trativos relacionados a questões regulatórias de concessão. São eles, principal-
mente: i. Ação Civil Pública nº 0000838-96.2004.8.19.0001 (antigo nº 
2004.001.000961-5), proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
(MP/RJ) em 19 de janeiro de 2004, em face do Estado do Rio de Janeiro e da 
Companhia, em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro reque-
rendo a rescisão do contrato de concessão firmado entre o Estado do Rio de Ja-
neiro e a Companhia e a realização de novo procedimento licitatório. Em 15 de 
outubro de 2015, foi prolatada sentença julgando improcedente a ação. Em 9 de 
maio de 2017, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) deu provimento ao 
recurso de apelação do MP/RJ para decretar a anulação do contrato de conces-
são. Companhia e o Estado do Rio de Janeiro opuseram embargos de declaração 
contra o acórdão da apelação, que foram providos parcialmente, em 28 de julho 
de 2017, para sanar a omissão e afastar a prescrição alegada pelas partes. Em 4 
de agosto de 2017, Companhia opôs novos embargos de declaração que foram 
rejeitados. Em 24 de janeiro de 2018, a Companhia apresentou recursos aos tri-
bunais superiores, que aguardavam juízo de admissibilidade. O recurso especial 
da Companhia foi admitido pela 3ª vice-presidência do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro e posteriormente, remetido para a 2ª turma do STJ, onde aguarda jul-
gamento. ii. Ação Popular nº 0120322-27.2012.8.19.0001, ajuizada por Fernan-
do Otávio de Freitas Peregrino em 28 de março de 2012, em face do Estado do 
Rio de Janeiro, CCR, CPC, Companhia e outros, requerendo: a) a declaração de 
nulidade do reajuste da tarifa ocorrido em 2012; b) a declaração de nulidade da 
redução da base de cálculo do ICMS, c) declaração de caducidade do contrato de 
concessão pela transferência do controle acionário da Companhia e abertura de 
nova licitação; d) o deferimento de antecipação de tutela para que a tarifa cobrada 
seja aquela anterior ao reajuste. O pedido de liminar foi indeferido. Em 14 de julho 
de 2015, foi prolatada sentença de procedência parcial dos pedidos para (i) decla-
rar nulos os decretos estaduais nº 43.441/2012 e 42.897/2012, mantidos os rea-
justes para reposições inflacionárias verificadas entre o aumento anterior e o ora 
impugnado, retornando-se à alíquota do ICMS anteriormente praticada; (ii) decla-
rar nulos os atos de ressarcimento das gratuidades já previstas na data de cele-
bração do contrato, quais sejam, maiores de 65 anos, detentores de passe espe-
cial, portadores de doenças crônicas que exijam tratamento continuado, sem inter-
rupção sob risco de morte, deficientes com dificuldade de locomoção e acompa-
nhantes; e (iii) condenar a Companhia a ressarcir aos cofres do Estado do Rio de 
Janeiro os valores que deixaram de ser recolhidos em razão da redução ilegal da 
alíquota do ICMS, bem como o montante recebido a título de custeio das gratuida-
des supra indicadas, que já eram previstas à época da celebração do contrato, 
tudo a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento. Contra a senten-
ça foram opostos embargos de declaração pela Companhia, os quais foram par-
cialmente acolhidos para excluir da sentença a declaração de nulidade do decreto 
nº 42.897 e a consequente condenação da Companhia de ressarcir ao Estado do 
Rio de Janeiro os valores de ICMS relativos ao referido decreto, por ter sido tal 
pleito excluído dos pedidos inicialmente deduzidos. As rés Companhia, CCR e 
CPC interpuseram recursos de apelação, cujo julgamento teve início em 29 de 
novembro de 2017, tendo os desembargadores da Segunda Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, após apreciar as questões preliminares, 
determinado a suspensão do julgamento do mérito dos recursos até a eventual 
celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), à época objeto de trata-
tivas nos autos da ação civil pública nº 0082365-89.2012.8.19.0001. Contra a par-
te do julgamento que apreciou as questões preliminares, foram opostos embargos 
de declaração pelas rés Companhia, CCR e CPC, os quais foram julgados em 28 
de março de 2018, tendo sido acolhidos para eliminar da sentença o capítulo que 
declarou nulos os atos de ressarcimento das gratuidades já previstas na data de 
celebração do contrato, mantendo a ordem de suspensão do processo até even-
tual celebração de TAC na ação civil pública nº 0082365-89.2012.8.19.0001. Ape-
sar de ter havido o encerramento da ação civil pública nº 0082365-
89.2012.8.19.0001 antes da celebração do referido TAC, o julgamento do proces-
so permanece suspenso, porém agora no aguardo da conclusão do julgamento da 
ação civil pública nº 0000838-96.2004.8.19.0001. iii. Ação de rescisão de con-
trato de concessão (com pedido de concessão de tutela de urgência), pro-
cesso nº 0431063-14.2016.8.19.0001, ajuizada pela Companhia pretende ver 
declarada a rescisão do contrato de concessão de Serviços Públicos de Transpor-
te Aquaviário de Passageiros, Cargas e Veículos no Estado do Rio de Janeiro fir-

mado originariamente entre a Companhia e o Estado do Rio de Janeiro em 12 de 
fevereiro de 1998 e cujo objeto consiste na exploração, por 25 anos, do serviço 
público de transporte aquaviário de passageiros e veículos. Em 8 de outubro de 
2018, foi proferida decisão deferindo o pedido da Companhia para determinar que 
a AGETRANSP e o Estado do Rio de Janeiro, no prazo de vinte dias, auxiliassem 
a concessionária a readequar e reorganizar os horários e linhas de viagem defici-
tárias no intuito de reduzir eventual prejuízo mensal. Em 18 de janeiro de 2019, o 
Estado do Rio de Janeiro e a AGETRANSP interpuseram agravo de instrumento. 
Em 10 de setembro de 2019, o recurso de agravo de instrumento foi conhecido, 
porém teve seu provimento negado, determinando o TJRJ que o Estado do Rio de 
Janeiro promova a readequação e reorganização dos horários e linhas de viagens 
deficitárias operadas pela autora, cuja decisão transitou em julgado. Em 1ª instân-
cia, foi apresentada réplica e, posteriormente, foram definidas determinadas me-
didas mitigadoras dos prejuízos recorrentes assumidos pela concessionária, sen-
do que, posteriormente, foi acordada em juízo a suspensão da tramitação da ação 
judicial com o objetivo de se iniciar processo de negociação visando encontrar 
uma solução global para o contrato de concessão. Em 4 de fevereiro de 2020, a 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo de instrumento 
em face da decisão de 1ª instância que permitiu as medidas mitigadoras por meio 
da implementação de nova grade de horários das viagens das embarcações. Em 
30 de novembro de 2021, foi proferido acórdão declinando a competência para a 
15ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Em 17 de dezembro de 2021, foram 
opostos embargos de declaração por Barcas, os quais aguardam julgamento. 
Esse recurso ainda se encontra pendente de julgamento. Em 21 de fevereiro de 
2020, foi apresentada petição conjunta entre a Companhia e o Estado do Rio de 
Janeiro juntando o Memorando de Entendimentos e o Termo de Compromisso 
firmado e requerendo a suspensão da ação pelo prazo de 30 dias. Em 21 de abril 
de 2020, foi proferida decisão saneando o processo, não tendo homologado o 
pedido conjunto de suspensão do processo e o acordo celebrado entre as partes, 
e determinando a manifestação das partes em relação à produção de provas. Em 
28 de abril de 2020, a Companhia apresentou pedido de reconsideração à decisão 
que não homologou o termo de compromisso e, na mesma oportunidade, foi reite-
rado o pedido de suspensão do processo. Em 8 de maio de 2020, a Companhia 
opôs embargos de declaração em face da decisão saneadora, a qual indicou que 
a discussão estaria limitada à existência de prejuízos da Companhia no curso da 
execução do contrato de concessão, que foi rejeitado. Em face da decisão sanea-
dora, foram interpostos agravos de instrumento. Em 29 de novembro de 2021, foi 
proferido despacho no agravo de Companhia determinando que se aguarde o 
julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a 
decisão que negou o seu pedido de suspensão do processo para se que possa 
dar continuidade ao julgamento do recurso.  Em 7 de julho de 2020, a Companhia 
protocolizou petição reiterando o seu pedido de produção de prova pericial econô-
mico-financeira, além de prova documental suplementar. Em 15 de setembro de 
2020, foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento dos agra-
vos de instrumento interpostos contra a decisão saneadora para o prosseguimen-
to da ação de rescisão. Em 9 de dezembro de 2020, o Agravo de Instrumento in-
terposto pelo Ministério Público não foi conhecido. Em 13 de julho de 2021, o Mi-
nistério Público opôs embargos de declaração contra o acórdão, em face do qual 
Barcas apresentou resposta. Atualmente, aguarda-se o julgamento dos embargos 
de declaração do Ministério Público. Em 21 de junho de 2021, o agravo de instru-
mento interposto pela Defensoria Pública, nos autos da ação civil pública que 
discute alterações na grade de horários com o objetivo de reunir, novamente, a 
ação de rescisão e a referida ação civil pública, foi incluído em pauta de julgamen-
to, tendo sido conhecido e parcialmente provido, especialmente, para determinar 
que a ação de rescisão e a ação civil pública sejam reunidas, bem como para 
afastar a possibilidade de a Defensoria peticionar na ação de rescisão. Em 9 de 
julho de 2021, a Companhia opôs embargos de declaração em face dessa deci-
são, que aguarda julgamento. Em 9 de setembro de 2021, no âmbito da ação de 
rescisão, foi proferido despacho determinando a suspensão do processo até que 
os recurso de agravos de instrumento sejam julgados. Não ocorreram efeitos con-
tábeis decorrentes da ação acima, tendo em vista os seguintes fatos e circunstân-
cias: i) a Companhia possui direito de ser reequilibrada em R$ 154.945 a valores 
históricos, R$ 226.238 atualizados até dezembro de 2021 (R$ 268.052 em 2020), 
já reconhecido como dívida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, em deci-
são publicada em 14 de março de 2016, no Diário Oficial do Estado, resultante do 
desequilíbrio na equação econômico-financeira referente ao quinquênio de feve-
reiro de 2008 a fevereiro de 2013, conforme apurado pela Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metro-
viários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (AGETRANSP); ii) a Compa-
nhia também possui outros desequilíbrios econômico-financeiros, a exemplo de 
investimentos adicionais realizados e já reconhecidos, afretamento de embarca-
ções adicionais, tarifas não reajustadas integralmente, conforme previsão do Con-
trato de Concessão, entre outros; iii) a Lei 8.987/95 garante que em havendo alte-
ração unilateral do Contrato de Concessão, que afete o seu inicial equilíbrio eco-
nômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo, concomitantemente 
à alteração. Também garante que, dentre os encargos do Poder Concedente, é 
incumbência deste, homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma 
desta Lei, das normas pertinentes e do contrato. Além disso, no advento do termo 
contratual far-se-á com pagamento da indenização das parcelas dos investimentos 
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados; e iv) existem 
várias formas de reequilibrar o Contrato de Concessão que podem ser praticadas, 
individualmente ou combinadas, a exemplo de aumento de tarifa, redução de cus-
tos contratuais, pagamento em dinheiro pelo Poder Concedente, alterações ope-
racionais com vistas à otimização dos serviços, bem com extensão do prazo de 
concessão. A Companhia e a administração reiteram a sua confiança nos proce-
dimentos legais vigentes, aplicáveis ao contrato de concessão e mantêm expecta-
tiva de um desfecho favorável para todos os casos no sentido de haver um encer-
ramento antecipado do contrato de concessão e endereçamento de indenizações 
por investimentos e serviços prestados e que não estão sendo apropriadamente 
remunerados. O prognóstico aplicável à Ação Civil Pública mencionada no item “i” 
é de perda provável, o que, na prática, representaria um desfecho favorável no 
sentido de antecipar o encerramento do contrato de concessão e endereçar as 
indenizações que são devidas, objetivo esse também buscado pela Companhia 
por meio da ação de rescisão do contrato de concessão, cujo diagnóstico é de 
perda remota. As demonstrações financeiras da Companhia não contemplam 
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ajustes decorrentes destes processos, tendo em vista que até a presente data não 
houve desfecho ou tendência desfavorável para nenhum deles. 
2. Principais práticas contábeis 
As políticas e práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas consistente-
mente nos exercícios apresentados nas demonstrações financeiras. a) Investi-
mentos: Os investimentos da Companhia em entidades contabilizadas pelo méto-
do da equivalência patrimonial compreendem sua participação em controlada. A 
Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os 
retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilida-
de de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstra-
ções financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras a 
partir da data em que a Companhia obtiver o controle até a data em que o contro-
le deixa de existir. b) Moeda estrangeira: • Transações com moeda estrangeira: 
Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moe-
da funcional da Companhia pela taxa de câmbio da data do fechamento. Ativos e 
passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira, são 
convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das transações ou nas da-
tas de avaliação ao valor justo, quando este é utilizado, e passam a compor os 
valores dos registros contábeis em reais destas transações, não se sujeitando a 
variações cambiais posteriores. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de 
câmbio sobre os ativos e os passivos são reconhecidos na demonstração de re-
sultados. c) Receitas de contratos com clientes: É aplicado um modelo de cinco 
etapas para contabilização de receitas decorrentes de contratos com clientes, de 
tal forma que uma receita é reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a 
que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de controle de bens 
ou serviços para um cliente. As cinco etapas mencionadas acima são: (1) identifi-
cação de contratos com clientes; (2) identificação das obrigações de desempenho 
do contrato; (3) determinação do preço de transação; (4) alocação do preço da 
transação para obrigações de performance e; (5) reconhecimento da receita. As 
receitas de transporte aquaviário são reconhecidas quando da utilização pelos 
usuários/clientes das barcas. Receitas de construção: segundo a ICPC 01 (R1), 
quando a concessionária presta serviços de construção ou melhorias na infraes-
trutura, contabiliza receitas e custos relativos a estes serviços, os quais são deter-
minados em função do estágio de conclusão da evolução física do trabalho con-
tratado, que é alinhada com a medição dos trabalhos realizados. Uma receita não 
é reconhecida se há incerteza significativa na sua realização. d) Instrumentos 
financeiros: Reconhecimento e mensuração inicial: O contas a receber de clien-
tes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data em que 
foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do 
instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clien-
tes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é 
inicialmente mensurado ao valor justo, mais ou menos, para um item não mensu-
rado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aqui-
sição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente significa-
tivo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. Classifica-
ção e mensuração subsequente: Ativos financeiros: No reconhecimento inicial, um 
ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado ou ao VJR. 
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconheci-
mento inicial, a não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a 
gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são 
reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança 
no modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se 
atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao 
VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ati-
vos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • Seus termos contratu-
ais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao 
pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Todos os ativos 
financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado, conforme 
descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Com-
panhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma 
atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJR se isso 
eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra for-
ma surgiria. Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio: A Companhia 
realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo finan-
ceiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o ne-
gócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações 
consideradas incluem: • As políticas e objetivos estipulados para a carteira e o 
funcionamento prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a 
estratégia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros con-
tratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondên-
cia entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados 
ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da 
venda de ativos; • Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Ad-
ministração da Companhia; • Os riscos que afetam o desempenho do modelo de 
negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira 
como aqueles riscos são gerenciados; • Como os gerentes do negócio são remu-
nerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos ativos 
geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e • A frequência, o volume e o 
momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de 
tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos 
financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o desreco-
nhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reco-
nhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros mantidos 
para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor 
justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros - 
avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de 
principal e de juros: Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor 
justo do ativo financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como 
uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito asso-
ciado ao valor principal em aberto durante um determinado período de tempo e 
pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liqui-
dez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia 
considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa 
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avalia-
ção sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o 
momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atende-
ria essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia considera: • Eventos 
contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; • Termos 
que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; • O pré-pagamen-
to e a prorrogação do prazo; e • Os termos que limitam o acesso da Companhia a 
fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance de 
um ativo). O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos 
do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior 
parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal penden-
te - o que pode incluir uma compensação razoável pela rescisão antecipada do 
contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor 
menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de 
pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os 
juros contratuais (que também pode incluir compensação razoável pela rescisão 
antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consis-
tentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no 
reconhecimento inicial.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas:
Ativos  
financeiros 
a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no 
resultado.

Ativos  
financeiros 
a custo  
amortizado 

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita 
de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reco-
nhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreco-
nhecimento é reconhecido no resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: 
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amorti-
zado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor 
justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, 
for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos 
financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o resultado lí-
quido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros 
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método 
de juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhe-
cidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é 
reconhecido no resultado. Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia 
desreconhece um ativo financeiro quando: • Os direitos contratuais aos fluxos de 
caixa do ativo expiram; ou • Transfere os direitos contratuais de recebimento aos 
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação em que:
• Substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financei-
ro são transferidos; ou • A Companhia nem transfere nem mantém substancial-
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também 
não retém o controle sobre o ativo financeiro. Passivos financeiros: A Companhia 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro 
quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são 
substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado 
nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de 
um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contrapresta-
ção paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos 
assumidos) é reconhecida no resultado. Compensação: Os ativos ou passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimo-
nial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legal-
mente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em 
uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. e) 
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras: • Caixa e equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e aplicações 
financeiras com conversibilidade imediata e risco insignificante de mudança de 
valor. São recursos mantidos com a finalidade de atender compromissos de curto 
prazo. Além dos critérios acima, utiliza-se como parâmetro de classificação, as 
saídas de recursos previstas para os próximos 3 meses a partir da data da avalia-
ção. • Aplicações financeiras:  Referem-se aos demais investimentos financeiros 
não enquadrados nos itens acima mencionados. f) Custo de transação na emis-
são de títulos de dívida: Os custos incorridos na captação de recursos junto a 
terceiros são apropriados ao resultado em função da fluência do prazo, com base 
no método do custo amortizado, que considera a Taxa Interna de Retorno (TIR) 
da operação para a apropriação dos encargos financeiros durante a vigência da 
operação. A taxa interna de retorno considera todos os fluxos de caixa, desde o 
valor líquido recebido pela concretização da transação até todos os pagamentos 
efetuados ou a efetuar para a liquidação dessa transação. g) Ativo imobilizado: 
• Reconhecimento e mensuração: O ativo imobilizado é mensurado ao custo his-
tórico de aquisição ou construção de bens, deduzido das depreciações acumula-
das e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, quando 
necessário. Os custos dos ativos imobilizados são compostos pelos gastos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição/construção dos ativos, incluindo custos 

dos materiais, de mão de obra direta e quaisquer outros custos para colocar o 
ativo no local e em condição necessária para que esses possam operar. Além 
disso, para os ativos qualificáveis, os custos de empréstimos são capitalizados. 
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são re-
gistradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Outros 
gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômi-
cos do item do imobilizado a que se referem, caso contrário, são reconhecidos no 
resultado como despesas. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobili-
zado apurados pela comparação entre os recursos advindos de alienação com o 
valor contábil do mesmo são reconhecidos no resultado em outras receitas/despe-
sas operacionais. O custo de reposição de um componente do imobilizado é reco-
nhecido como tal, caso seja provável que sejam incorporados benefícios econômi-
cos a ele e que o seu custo possa ser medido de forma confiável. O valor contábil 
do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manu-
tenção são reconhecidos no resultado quando incorridos. • Depreciação: A depre-
ciação é computada pelo método linear, às taxas consideradas compatíveis com 
a vida útil econômica e/ou o prazo de concessão, dos dois o menor. As principais 
taxas de depreciação estão demonstradas na nota explicativa nº 13. Os métodos 
de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerra-
mento de exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudanças 
de estimativas contábeis. h) Ativos intangíveis: A Companhia possui os seguin-
tes ativos intangíveis: • Direito de uso e custos de desenvolvimento de sistemas 
informatizados e em andamento: São demonstrados ao custo de aquisição, dedu-
zidos da amortização, calculada de acordo com a geração de benefícios econômi-
cos estimada. • Direito de exploração de infraestrutura - vide item “n”: Os ativos em 
fase de construção são classificados como Infraestrutura em construção. Os ati-
vos intangíveis com vida útil definida são monitorados sobre a existência de qual-
quer indicativo sobre a perda de valor recuperável. Caso tais indicativos existam, 
a Companhia efetua o teste de valor recuperável. i) Redução ao valor recuperá-
vel de ativos (impairment): • Ativos financeiros não derivativos: A Companhia 
reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos financeiros 
mensurados ao custo amortizado. As provisões para perda de ativos financeiros a 
receber do Poder Concedente ou com componente significativo de financiamento 
são mensuradas para 12 meses, exceto se o risco de crédito tenha aumentado 
significativamente, quando a perda esperada passa a ser mensurada para a vida 
inteira do ativo. As perdas de crédito esperadas para 12 meses são perdas de 
crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses 
após a data do balanço (ou em um período mais curto, caso a vida esperada do 
instrumento seja menor do que 12 meses). As provisões para perdas com contas 
a receber de clientes sem componente significativo de financiamento, são mensu-
radas a um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instru-
mento, as quais resultam de todos os possíveis eventos de inadimplemento ao 
longo da vida esperada do instrumento financeiro. O período máximo considerado 
na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual máximo duran-
te o qual a Companhia está exposta ao risco de crédito. Ao determinar se o risco 
de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconheci-
mento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia conside-
ra informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis 
sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e 
qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de 
crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking). A Companhia 
considera um ativo financeiro como inadimplente quando: - É pouco provável que 
o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito a Companhia; ou - O 
contas a receber de clientes estiver vencido há mais de 90 dias. As perdas de 
crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de 
crédito. Quando aplicável, as perdas de crédito são mensuradas a valor presente, 
pela diferença entre os fluxos de caixa a receber devidos a Companhia de acordo 
com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber. As perdas 
de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financei-
ro. O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia 
não tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou 
em parte. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à 
execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para 
a recuperação dos valores devidos. A provisão para perdas para ativos financeiros 
mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor contábil bruto dos ativos e 
debitada no resultado. • Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos 
não financeiros são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indi-
cação de perda no valor recuperável e, caso seja constatado que o ativo está im-
paired, um novo valor do ativo é determinado. A Companhia determina o valor em 
uso do ativo tendo como referência o valor presente das projeções dos fluxos de 
caixa esperados, com base nos orçamentos aprovados pela Administração, na 
data da avaliação até a data final do prazo de concessão, considerando taxas de 
descontos que reflitam os riscos específicos relacionados a cada unidade gerado-
ra de caixa. Durante a projeção, as premissas chaves consideradas estão relacio-
nadas à estimativa de usuários do projeto de infraestrutura detido, aos índices que 
reajustam as tarifas, ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e à respectiva 
elasticidade ao PIB do negócio, custos operacionais, inflação, investimento de 
capital, taxas de descontos e reequilíbrios contratuais. Uma perda por redução ao 
valor recuperável é reconhecida no resultado caso o valor contábil de um ativo 
exceda seu valor recuperável estimado. O valor recuperável de um ativo é o maior 
entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em 
uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados a valor presen-
te usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações 
atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo. 
Quanto aos demais ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em perí-
odos anteriores são avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer indi-
cações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais exista. Uma 
perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usa-
das para determinar o valor recuperável, somente na condição em que o valor 
contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de 
depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. 
j) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Com-
panhia possui uma obrigação legal ou não formalizada constituída como resultado 
de um evento passado, que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável 
que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões 
são apuradas através do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma 
taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao 
valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financei-
ros incorridos são registrados no resultado. k) Receitas e despesas financeiras: 
Receitas financeiras compreendem basicamente os juros provenientes de aplica-
ções financeiras e mudanças no valor justo de instrumentos financeiros ativos, os 
quais são registrados através do resultado do exercício, variações monetárias e 
cambiais positivas sobre instrumentos financeiros passivos. As despesas financei-
ras compreendem basicamente os juros, variações monetárias e cambiais sobre 
passivos financeiros e recomposições dos ajustes a valor presente e mudanças 
no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resulta-
do. Custos de empréstimos que não sejam diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de ativos qualificáveis são reconhecidos no resultado do 
exercício com base no método da taxa efetiva de juros. l) Benefícios a emprega-
dos: • Planos de contribuição definida: Um plano de contribuição definida é um 
plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga contribuições fi-
xas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obri-
gação de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de 
pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios 
a empregados no resultado nos períodos durante os quais serviços são prestados 
pelos empregados. • Benefícios de curto prazo a empregados: Obrigações de 
benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em base não desconta-
da e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. 
m) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição 
social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 
(base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 
social sobre o lucro líquido, considerando a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. O imposto cor-
rente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam 
relacionados a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. O imposto 
corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício, às taxas vigen-
tes na data de apresentação das demonstrações financeiras. O imposto diferido é 
reconhecido em relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de 
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para 
fins de tributação.  Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base 
nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem 
revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balan-
ço, e reflete a incerteza relacionada ao tributo sobre o lucro, se houver. Na deter-
minação do imposto de renda corrente e diferido, a Companhia leva em conside-
ração o impacto de incertezas relativas às posições fiscais tomadas e se o paga-
mento adicional de imposto de renda e juros deve ser realizado. A Companhia 
acredita que a provisão para imposto de renda no passivo está adequada em re-
lação a todos os exercícios fiscais em aberto baseada em sua avaliação de diver-
sos fatores, incluindo interpretações das leis fiscais e experiência passada. Essa 
avaliação é baseada em estimativas e premissas que podem envolver uma série 
de julgamentos sobre eventos futuros. Novas informações podem ser disponibili-
zadas, que levariam a Companhia a mudar o seu julgamento quanto à adequação 
da provisão existente, tais alterações impactarão a despesa com imposto de ren-
da no ano em que forem realizadas. Os ativos e passivos fiscais diferidos são 
compensados caso haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais 
correntes, relacionados a impostos de renda, lançados pela mesma autoridade 
tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.  Um ativo de imposto de 
renda e contribuição social diferido é reconhecido por prejuízos fiscais, bases ne-
gativas e diferenças temporárias dedutíveis quando é provável que lucros futuros 
sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais estes serão utilizados, 
limitando-se a utilização a 30% dos lucros tributáveis futuros anuais. Os impostos 
ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias consideram a expectativa 
de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentados em estudo técnico de 
viabilidade aprovado pela administração, que contemplam premissas que são afe-
tadas por condições futuras esperadas da economia e do mercado, além de pre-
missas de crescimento da receita decorrente de cada atividade operacional da 
Companhia, que podem ser impactados pelas reduções ou crescimentos econô-
micos, as taxas de inflação esperadas, volume de tráfego, entre outras. O imposto 
diferido não é reconhecido para diferenças temporárias sobre o reconhecimento 
inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja uma combinação de 
negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado con-
tábil. n) Contratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infra-
estrutura (ICPC 01 - R1): A infraestrutura, dentro do alcance da Interpretação 
Técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão, não é registrada como ativo 
imobilizado do concessionário porque o contrato de concessão prevê apenas a 
cessão de posse desses bens para a prestação de serviços públicos, sendo eles 
revertidos ao Poder Concedente após o encerramento do respectivo contrato. O 
concessionário tem acesso para construir e/ou operar a infraestrutura para a pres-
tação dos serviços públicos em nome do concedente, nas condições previstas no 
contrato. Nos termos dos contratos de concessão dentro do alcance da ICPC 01 
(R1), o concessionário atua como prestador de serviço, construindo ou melhoran-
do a infraestrutura (serviços de construção ou melhoria) usada para prestar um 
serviço público, além de operar e manter essa infraestrutura (serviços de opera-

ção) durante determinado prazo. Se o concessionário presta serviços de constru-
ção ou melhoria, a remuneração recebida ou a receber pelo concessionário é re-
gistrada pelo valor justo. Essa remuneração pode corresponder a direito sobre um 
ativo intangível, um ativo financeiro ou ambos. O concessionário reconhece um 
ativo intangível à medida que recebe o direito (autorização) de cobrar os usuários 
pela prestação dos serviços públicos. O concessionário reconhece um ativo finan-
ceiro na medida em que tem o direito contratual incondicional de receber caixa ou 
outro ativo financeiro do concedente pelos serviços de construção. Tais ativos fi-
nanceiros são mensurados pelo valor justo no reconhecimento inicial e após são 
mensurados pelo custo amortizado. Caso a Companhia seja remunerada pelos 
serviços de construção parcialmente através de um ativo financeiro e parcialmen-
te por um ativo intangível, então cada componente da remuneração recebida ou a 
receber é registrado individualmente e é reconhecido inicialmente pelo valor justo 
da remuneração recebida ou a receber. O direito de exploração de infraestrutura 
é oriundo dos dispêndios realizados na construção de obras de melhoria em troca 
do direito de cobrar dos usuários pela utilização da infraestrutura. Este direito é 
composto pelo custo da construção somado à margem de lucro e aos custos dos 
empréstimos atribuíveis a esse ativo. A Companhia estimou que eventual mar-
gem, líquida de impostos, é irrelevante, considerando-a zero. A amortização do 
direito de exploração da infraestrutura é reconhecida no resultado do exercício de 
acordo com a curva de benefício econômico esperado ao longo do prazo de con-
cessão aquaviário, tendo sido adotada a curva estimada de passageiros como 
base para a amortização. o) Arrendamento mercantil: O CPC 06 (R2) introduziu 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é ou 
contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o con-
trato transferir o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período 
de tempo em troca de contraprestação. No início ou na modificação de um contra-
to que contém um componente de arrendamento, a Companhia aloca a contra-
prestação no contrato a cada componente de arrendamento com base em seus 
preços individuais. A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento 
e mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto 
prazo e ativos de baixo valor. A Companhia reconhece os pagamentos de arren-
damento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma linear 
pelo prazo do arrendamento. Na data de início de um arrendamento, o arrendatá-
rio reconhece os passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos 
pagamentos a serem realizados durante o prazo do arrendamento e ativos de di-
reito de uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes. Os ativos de 
direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acu-
mulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova 
remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de 
uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos ini-
ciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início, 
menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de 
uso são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrenda-
mento e a vida útil estimada dos ativos e também estão sujeitos a redução ao 
valor recuperável. Os pagamentos do arrendamento incluem: (i) pagamentos fixos 
(incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de 
arrendamento recebidos; (ii) pagamentos variáveis de arrendamento que depen-
dem de um índice ou taxa; (iii) valores que se espera que sejam pagos pelo arren-
datário, de acordo com as garantias de valor residual; (iv) o preço de exercício da 
opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer essa 
opção; e (v) pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do 
arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrenda-
mento. Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efe-
tuado um ajuste correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é 
registrado no resultado se o valor contábil do ativo de direito de uso tiver sido re-
duzido a zero. A Companhia apresenta ativos de direito de uso que não atendem 
à definição de propriedade para investimento em “Direito de uso em arrendamen-
to” e passivos de arrendamento em “Passivo de arrendamento” no balanço patri-
monial. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Compa-
nhia usa a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de 
juro implícita no arrendamento não é facilmente determinável. A Companhia deter-
mina sua taxa incremental sobre empréstimos obtendo taxas de juros de várias 
fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para refletir os termos 
do contrato e o tipo do ativo arrendado. Após a data de início, o valor do passivo 
de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para 
os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos pas-
sivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança 
no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por 
exemplo, mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um 
índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma 
alteração na avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente. A Compa-
nhia não é obrigada a fazer ajustes para arrendamentos em que é um arrendador, 
exceto quando é um arrendador intermediário em um subarrendamento. Para 
maiores detalhes vide nota explicativa nº 15. p) Adoção inicial de normas novas 
e alterações: A Companhia adotou, inicialmente, a partir de 1º de janeiro de 2021, 
as seguintes novas normas: As alterações em Pronunciamentos que entraram em 
vigor em 1º de janeiro de 2021, não produziram impactos relevantes nas demons-
trações financeiras da Companhia. Reforma da taxa de juros de referência - 
Alterações ao CPC 48, CPC 38, CPC 40 e CPC 11: As alterações tratam de 
questões que podem afetar as demonstrações financeiras como resultado da re-
forma da taxa de juros de referência, incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos 
de caixa contratuais ou relações de hedge decorrentes da substituição da taxa de 
juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações fornecem 
expediente prático para certos requisitos do CPC 48, CPC 38, CPC 40 e CPC 11 
relacionados a mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa contratu-
ais de ativos e passivos financeiros e contabilidade de hedge. Arrendamentos - 
Alterações ao CPC 06 (R2) Requerimentos com o objetivo de facilitar para os 
arrendatários a contabilização de eventuais concessões obtidas nos contratos de 
arrendamento em decorrência da COVID-19, tais como perdão, suspensão ou 
mesmo reduções temporárias de pagamentos. O expediente prático permite que 
o arrendatário opte por não avaliar se a concessão de aluguel relacionada à CO-
VID-19 é uma modificação de arrendamento. O arrendatário que faz sua opção 
deverá contabilizar qualquer mudança nos pagamentos de arrendamento resul-
tante da concessão de aluguel relacionada à COVID-19 como se fosse uma modi-
ficação de arrendamento. Este expediente é aplicável apenas a concessões de 
aluguel ocorrida como resultado direto da COVID-19 e apenas se todas as condi-
ções a seguir forem atendidas: a) A mudança nos pagamentos de arrendamento 
resulta na contraprestação revisada de arrendamento que é substancialmente a 
mesma que, ou menor que, a contraprestação de arrendamento imediatamente 
anterior à mudança; b) Qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afeta 
apenas os pagamentos originalmente devidos em ou antes de 30 de junho de 
2021 (uma concessão de aluguel atende essa condição se resultar em pagamen-
tos de arrendamento menores em ou antes de 30 de junho de 2021); e c) Não há 
nenhuma mudança substantiva nos outros termos e condições do arrendamento. 
q) Novas normas ainda não efetivas Uma série de novas normas serão efetivas 
para exercícios findos após 31 de dezembro de 2021. A Companhia não adotou 
essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. As seguintes 
normas alteradas não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações fi-
nanceiras da Companhia: • Benefícios relacionados à COVID-19 concedidos para 
arrendatários em contratos de arrendamento após 30 de junho de 2021 (alteração 
ao CPC 06); • Contratos Onerosos - Custos para cumprir um contrato (alterações 
ao CPC 25); • Imobilizado - Receitas antes do uso pretendido - alterações ao CPC 
27; • Referências à estrutura conceitual - alterações ao CPC 15; • Classificação do 
passivo em circulante ou não circulante - alterações ao CPC 26; • Divulgação de 
políticas contábeis - alterações ao CPC 26; • Definição de estimativas contábeis - 
alterações ao CPC 23; e • Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decor-
rentes de uma única transação (Alterações ao CPC 32). 
3. Apresentação das demonstrações financeiras
Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC): As demonstra-
ções financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BRGAAP). A Administração afirma que todas as informações relevantes 
próprias das Demonstrações Financeiras estão divulgadas, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. Em 19 
de abril de 2022, foi autorizada pela Administração da Companhia a emissão das 
demonstrações financeiras. Base de mensuração: As demonstrações financeiras 
foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos Instrumentos 
financeiros mensurados pelo valor justo através do resultado. Moeda funcional 
e moeda de apresentação: As demonstrações financeiras são apresentadas em 
Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos apresentados 
em Reais nestas demonstrações foram arredondados para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. Uso de estimativas e julgamentos:  A 
preparação das demonstrações financeiras exige que a Administração faça julga-
mentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis 
e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revi-
sadas periodicamente pela Administração da Companhia, sendo as alterações 
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
exercícios futuros afetados. As informações sobre julgamentos críticos referentes 
às políticas contábeis adotadas e/ou incertezas sobre as premissas e estimativas 
relevantes, estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota
2n Contratos de concessão de serviços - Direito de exploração de infraes-

trutura (ICPC 01 - R1)
9b Impostos diferidos
14 Intangível e intangível em construção
16 Provisão para riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários e tributários
20 Instrumentos financeiros
4. Determinação dos valores justos
Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determina-
ção do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não 
financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração 
e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicável, as informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são 
divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. • Caixa e bancos: Os 
valores justos desses ativos financeiros são iguais aos valores contábeis, dada 
sua liquidez imediata. • Aplicações financeiras: O valor justo de ativos financeiros 
mensurados pelo valor justo por meio do resultado é apurado por referência aos 
seus preços de fechamento na data de apresentação das demonstrações finan-
ceiras. • Passivos financeiros não derivativos: O valor justo determinado para fins 
de registro contábil e/ou divulgação é calculado baseando-se no valor presente 
dos fluxos de caixa futuros projetados. As taxas utilizadas nos cálculos foram ob-
tidas de fontes públicas (B3 e Bloomberg).
5. Gerenciamento de riscos financeiros 
Visão geral: A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advin-
dos do uso de instrumentos financeiros: a) Risco de crédito; b) Risco de taxas 
de juros e inflação; c) Risco de taxa de câmbio; e d) Risco de estrutura de 
capital (ou risco financeiro) e liquidez. A seguir estão apresentadas as infor-
mações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramen-
cionados e os objetivos, políticas e processos para a mensuração e gerencia-
mento de risco e capital. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas 
ao longo destas demonstrações financeiras. a) Risco de crédito: Decorre 
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continua

da possibilidade de a Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições 
financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Para mitigar esses riscos, adota-se como prá-
tica a análise das situações financeira e patrimonial das contrapartes, assim como a definição de limites de crédito e 
acompanhamento permanente das posições em aberto, exceto para contas a receber junto ao Poder Concedente, que 
potencialmente sujeitam a Companhia a concentração de risco de crédito. No que tange às instituições financeiras, 
somente são realizadas operações com instituições financeiras de baixo risco, avaliadas por agências de rating. b) 
Risco de taxas de juros e inflação: Decorre da possibilidade de sofrer redução nos ganhos ou aumento das perdas 
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros.  A Companhia está 
exposta a taxa de juros flutuantes, relacionadas às variações do Certificado de Depósito Interbancário - CDI relativos 
aos mútuos em reais. As taxas de juros nas aplicações financeiras são em sua maioria vinculadas à variação do 
CDI. Detalhamentos a esse respeito podem ser obtidos nas notas explicativas nº 6 e 20. As tarifas da concessão são 
reajustadas por índices de inflação (IPCA). c) Risco de taxas de câmbio: Decorre da possibilidade de oscilações 
das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas para a aquisição de equipamentos e insumos no exterior, 
aluguel de embarcações, bem como para a liquidação de passivos financeiros. d) Risco de estrutura de capital (ou 
risco financeiro) e liquidez:  Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e 
capital de terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações. Para mitigar os riscos de liquidez e otimizar 
o custo médio ponderado do capital, são monitorados permanentemente os níveis de endividamento de acordo com 
os padrões de mercado. A Administração avalia que a Companhia e suas investidas gozam de capacidade para man-
ter a continuidade operacional dos negócios, em condições de normalidade. Informações sobre os vencimentos dos 
instrumentos financeiros passivos podem ser obtidas na respectiva nota explicativa. O quadro seguinte apresenta os 
passivos financeiros não derivativos, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço 
patrimonial até a data contratual de vencimento. Esses valores são brutos e não descontados, e incluem pagamento 
de juros contratuais:

Menos de 1 ano Entre 1 e 2 anos
Fornecedores e outras contas a pagar 6.459 825
Fornecedores - partes relacionadas 1.293 -
Passivo de arrendamento 1.460 242
Obrigações com o poder concedente 92 -
Mútuos - partes relacionadas e terceiros - 485.247
6. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa e bancos 849 695
Aplicações financeiras
Fundos de investimentos e CDB 11.247 21.251

Total - Caixa e equivalentes de caixa 12.096 21.946
Aplicações financeiras

2021 2020
Aplicações financeiras
Fundos de investimentos e CDB 2.050 9.103

Total - Aplicações financeiras 2.050 9.103
As aplicações financeiras foram remuneradas à taxa média de 99,41% do CDI, equivalente a 4,37% a.a., em 31 de 
dezembro de 2021 (97,11% do CDI, equivalente a 2,69% a.a. em média em 31 de dezembro de 2020).
7. Contas a receber 2021 2020
Circulante
Receitas acessórias 17 -
Receitas aquaviárias (a) 50 14

67 14
(a) Créditos a receber decorrentes de serviços prestados aos usuários, relativos às tarifas aquaviárias.
8. Ativo financeiro 2020 2021

Saldo Inicial Remuneração Saldo Final
Ativo do contrato 103.557 14.344 117.901
Refere-se ao direito contratual de receber caixa junto ao Poder Concedente em troca de melhorias na infraestrutura, 
no momento da reversão de bens, ao término do contrato de concessão, conforme previsto no Contrato de Conces-
são, cláusulas 30 e 31, parágrafo primeiro e parágrafo segundo. Idade de Vencimentos dos Títulos: Em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia apresenta um saldo de R$ 117.901 em créditos a vencer (R$ 103.557 em 31 de 
dezembro de 2020).
9. Imposto de renda e contribuição social
a. Conciliação do imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos
A conciliação do imposto de renda e contribuição social registrada no resultado é demonstrada a seguir:

2021 2020
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (112.573) (122.848)
Alíquota nominal 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal 38.275 41.768
Efeito tributário das adições e exclusões permanentes
Imposto diferido não constituído (42.354) (40.015)
Equivalência patrimonial (607) (1.884)
Despesas indedutíveis (2.290) (2.030)
Remuneração variável de dirigentes estatutários 97 (75)

Despesa de imposto de renda e contribuição social (6.879) (2.236)
Impostos diferidos (6.879) (2.236)
Alíquota efetiva de impostos -6,11% -1,82%

b. Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm as seguintes origens:
Saldo em 2021

2020
Reconhecido 
no resultado

Valor  
Líquido

Ativo fiscal 
diferido

Passivo fiscal 
diferido

IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e bases  
 negativas (b) 54.625 (1) 54.626 54.626 -
Provisão para riscos trabalhistas, tributários  
 e fiscais 7.298 (2.423) 4.875 4.875 -
Provisão para devedores duvidosos 256 (248) 8 8 -
Provisão de fornecedores 54 (54) - - -
Programa de participação nos resultados - PLR 174 21 195 195 -
Arrendamento mercantil - CPC 06 (530) 535 5 10 (5)
Diferenças temporárias - Lei 12.973/2014 (a) (701) 361 (340) - (340)
Amortização de custo de transação (446) 446 - - -
Capitalização de juros (1.129) 524 (605) - (605)
Variação cambial 288 (288) - - -
Receita de remuneração de ativos financeiros (16.647) (5.728) (22.378) - (22.378)
Outros 29 (24) 6 6 -

43.271 (6.879) 36.392 59.720 (23.328)
Compensação de imposto - - - (23.328) 23.328
Imposto diferido líquido ativo (passivo) 43.271 (6.879) 36.392 36.392 -

Saldo em 2020

2019
Reconhecido 
no resultado

Valor 
Líquido

Ativo fiscal 
diferido

Passivo fiscal 
diferido

IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e bases  
 negativas (b) 54.625 - 54.625 54.625 -
Provisão para riscos trabalhistas, tributários e fiscais 5.240 2.058 7.298 7.298 -
Provisão para devedores duvidosos 231 25 256 256 -
Outras provisões trabalhistas 1.391 (1.391) - - -
Provisão de fornecedores 50 4 54 54 -
Programa de participação nos resultados - PLR 184 (10) 174 174 -
Prog de participação resultados - diretoria (CSL) 10 (10) - - -
Outras provisões 5 (5) - - -
Ativo intangível - Realização Art. 69 - Lei 12.973 187 (187) - - -
Arrendamento mercantil - CPC 06 76 (606) (530) 182 (712)
Amortização de custo de transação (27) 27 - - -
Capitalização de juros (1.715) 1.715 - - -
Variação cambial (27) 315 288 288 -
Receita de remuneração de ativos financeiros (13.287) (3.360) (16.647) - (16.647)
Diferenças temporárias - Lei 12.973/2014 (a) (1.319) (957) (2.276) 201 (2.477)
Outros (117) 146 29 29 -

45.507 (2.236) 43.271 63.107 (19.836)
Compensação de imposto - - - (19.836) 19.836
Imposto diferido líquido ativo (passivo) 45.507 (2.236) 43.271 43.271 -
(a) Saldos de diferenças temporárias resultantes da aplicação do art. nº 69 da lei nº 12.973/2014 (fim do regime tributário 
de transição) composto principalmente por depreciação do ativo imobilizado (fiscal) versus amortização do ativo intangível 
(contábil) e custos de empréstimos capitalizados. (b) O montante de R$ 54.626 em 31 de dezembro de 2021 refere-se ao 
imposto diferido constituído sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, constituído no limite de geração 
de lucro tributável projetado pela Companhia. A Companhia estima recuperar o crédito tributário decorrente de prejuízos 
fiscais e base negativa da contribuição social no exercício de 2023. A Companhia não registrou o ativo fiscal diferido sobre 
o saldo de prejuízos fiscais de R$ 704.456 e bases negativas de R$ 709.955, por não haver expectativa de geração de lucro 
tributável no futuro. Caso fossem registrados, o saldo do ativo fiscal diferido (IRPJ/CSLL) seria de R$ 240.760 em 31 de 
dezembro de 2021 (R$ 197.989 em 31 de dezembro de 2020).
10. Despesas antecipadas e outros: 2021 2020
Circulante
Seguros a apropriar 52 1.559
Adiantamentos de pessoal 460 557
Benefícios antecipados 1.219 995
Sinistro a receber 172 386
Outros 4 314

1.907 3.811
Não Circulante
Outros Créditos  2.935  -   

 2.935  -   
11. Provisão para passivo a descoberto: a) Composição do passivo a descoberto:

Participação
Passivo a descoberto 

investida
Provisão para  

passivo a descoberto
Resultado líquido do 
exercício da investida

Resultado de equiva-
lência patrimonial

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020
ATP 99,996% (16.028) (14.244) (16.027) (14.243) (1.784) (5.542) (1.784) (5.541)
b) Movimentação do passivo a descoberto

2020 2021
Saldo inicial Resultado de equivalência patrimonial Saldo Final

ATP (14.243) (1.784) (16.027)
c) Informações financeiras da investida

2021 2020

Total  
do ativo

Total do passivo 
circulante e  

não circulante

Total das  
receitas brutas 

do exercício
Prejuízo do 

exercício
Total  

do ativo

Total do passivo  
circulante e  

não circulante

Total das  
receitas 

brutas do 
exercício

Prejuízo  
do exercício

ATP 5.128 (21.156) 6.552 (1.784) 3.460 (17.704) 4.544 (5.542)

12. Partes Relacionadas: Os saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, assim como as transações que influenciaram os resultados dos exercícios de 2021 e 2020, relativos às operações com partes relacionadas, decorrem 
de transações entre a Companhia, sua controladora, profissionais chave da administração e outras partes relacionadas.

Transações Saldos
2021 2021

Ativo Passivo

Controladora
Despesas / custos com 

serviços prestados

Repasse de custo 
e despesas de 

pessoal e outros

Depreciação 
Arrendamento 

Mercantil
Receitas  

brutas
Receitas  

Financeiras
Despesas  

Financeiras
Contas a 
Receber Mútuo

Fornecedores/con-
tas a pagar/arren-

damento mercantil
CPC 2.466 (b) - - - - 16.548(b) (e) (m) - - -

Controladora indireta
CCR 3.145 (a) - - - - 3.651(a) (m) 4 (f) 394.196 (e) 10 (f)

Outras partes relacionadas
MTH Houdster en Maritiem Trans. 3.286 (i) - 2.510 (d) - 232 (i) 116(i) - - 1.251 (d) (i)
ViaLagos - - - - - - 4 (f) - 3 (f)
Via Quatro - - - - - - 1 (f)
Samm 229 (h) - - - - - - - -
ATP - 545 (l) - 1.300 (c) - - 351 (c) - -
Conces. ViaRio S.A - - - - - - 8 (f) - -
Linhas 8 e 9 - - - - - - 3 (f) - -
Fetrans 425 (j) - - - - - - - -
RIOCARD Tec. da Informação S.A. 338 (j) - - - - - - - 29 (j)
JCA Holding Participações Ltda. - - - - - 132(e) - 2.354 (e) -
RIOPAR Participações S.A. - - - - - 103(e) - 1.802 (e) -

Total 9.889 545 2.510 1.300 232 20.550 371 398.352 1.293
Transações Saldos

2020 2020
Ativo Passivo

Controladora

Despesas/ 
custos com  

serviços  
prestados

Imobilizado/  
intangivel

Depreciação 
Arrendamento 

Mercantil

Repasse de 
custos e des-
pesas de pes-
soal e outros

Receitas 
brutas

Receitas 
Financeiras

Despesas 
Financeiras

Contas a 
Receber AFAC Mútuo

Fornecedores/con-
tas a pagar/arren-

damento mercantil
CCR 4.011 (a) 38 (k) - - - - 1.785 (a) - - - 352 (a)
CPC 3.146 (b) - - - - - 8.440 (b) (e) - 171.200 (g) 289.012 (e) 916 (b)

Outras partes relacionadas - - - - - - - - - - -
MTH Houdster en Maritiem Trans 4.487 (i) - 3.097 (d) - - 428 (i) 4.494 (i) - - - 10.667 (d) (i)
ViaLagos - - - - - - - 146 (f) - - 11 (f)
Samm 343 (h) - - - - - - - - - -
ATP - - - 414 (l) 1.760 (c) - - 111 (c) - - -
Conces. ViaRio S.A. - - - - - - - 48 (f) - - -
Metrô Bahia - - - - - - - - - - 20 (f)
Fetrans 594 (j) - - - - - - - - - -
RIOCARD Tec. da Informação S.A. 377 (j) - - - - - - 4.812 - - 28 (j)
SPTA Holding em transporte aquaviário 
Ltda. - - - - - - - - 42.800 (g) - -
JCA Holding Participações Ltda. - - - - - - 80 (e) - - 2.242 (e) -
RIOPAR Participações S.A. - - - - - - 62 (e) - - 1.716 (e) -

Total 12.958 38 3.097 414 1.760 428 14.861 5.117 214.000 292.970 11.994

Despesas com profissionais chaves da administração:
Remuneração (n): 2021 2020
   Outros benefícios:
     Reversão de PPR do ano anterior pago no ano - (89)

- (89)
Na Assembleia Geral Ordinária realizada (AGO) em 30 de abril de 2021, foi fixado a remuneração anual dos membros 
do conselho de administração e diretoria da Companhia de até R$ 1.000, a qual inclui os encargos sociais e FGTS. Não 
há remuneração da Administração, pois os administradores são os mesmos da parte relacionada Concessionária do VLT 
Carioca S.A. e Concessionária da Rodovia dos Lagos S.A. (a) Contrato de prestação de serviços de gestão administrativa 
nas áreas de contabilidade, assessoria jurídica, suprimentos, tesouraria e recursos humanos executados pela CCR - GBS 
(Global Business Service), cujo vencimento se dá no mês seguinte ao do faturamento; (b) Contrato de prestação exclusiva 
de serviços de informática e manutenção executados pela CPC através de sua Divisão EngelogTec, cujos valores são liqui-
dados mensalmente no 1º dia útil do mês seguinte ao do faturamento; (c) Receita de sub-rogação de contratos de receitas 
acessórias à ATP; (d) Refere-se ao contrato de aluguéis de embarcações, validos até 1º de março de 2023, sendo os paga-
mentos realizados de forma trimestral; (e) Contrato de mútuo firmado em 4 de outubro de 2016, entre a Companhia e suas 
acionistas, remunerado a 127,9% do CDI, com vencimento em 31 de janeiro de 2020 e prorrogado para 28 de fevereiro de 
2023. Durante o ano de 2021 houve a captação de R$ 87.000, com remuneração de CDI + 2,48% e vencimento em 28 de 
fevereiro de 2023. Em 30 de dezembro de 2021, o mútuo junto a CPC foi cedido a Controladora Indireta CCR; (f) Refere-se 
encargos de folha de pagamento relativo à transferência de colaboradores, cujo vencimento se dá no mês subsequente a 
emissão do documento; (g) Adiantamentos para futuro aumento de capital; (h) Prestação de serviços de transmissão de 
dados, cujos valores são liquidados todo dia 20 do mês seguinte ao do faturamento; (i) Refere-se ao custo do aluguel de 
embarcações, suas variações cambiais e juros; (j) Taxa administrativa da RioCard referente aos serviços de gestão dos 
pagamentos e emissão de cartões eletrônicos; (k) Aquisição de veículo; (l) Repasse de custos de energia elétrica, água, lixo 
e entulho com a controlada ATP; (m) Refere-se a juros cobrados de faturas não pagas no vencimento; e (n) Contempla o 
valor total de remuneração fixa e variável atribuível aos membros da administração e diretoria.
13. Ativo Imobilizado 2020 2021

Taxa média anual 
de depreciação % Saldo inicial Adições Baixas Transferências Saldo final

Valor de custo
Móveis e utensílios 1.221 - - - 1.221
Máquinas e equipamentos 15.841 - - 244 16.085
Veículos 975 - (135) 42 882
Equipamentos operacionais 5.521 - - - 5.521
Imobilizações em andamento 433 494 (34) (286) 607
Total custo 23.991 494 (169) - 24.316
Valor de depreciação
Móveis e utensílios 14 (989) (121) - - (1.110)
Máquinas e equipamentos 16 (13.152) (1.444) - - (14.596)
Veículos 57 (955) (22) 135 - (842)
Equipamentos operacionais 18 (3.774) (836) - - (4.610)
Total depreciação (18.870) (2.423) 135 - (21.158)
Total geral 5.121 (1.929) (34) - 3.158

2019 2020
Taxa média anual 
de depreciação % Saldo inicial Adições Transferências (a) Saldo final

Valor de custo
Móveis e utensílios 1.180 - 41 1.221
Máquinas e equipamentos 15.654 - 187 15.841
Veículos 975 - - 975
Equipamentos operacionais 5.521 - - 5.521
Imobilizações em andamento 126 541 (234) 433
Total custo 23.456 541 (6) 23.991
Valor de depreciação
Móveis e utensílios 14 (843) (146) - (989)
Máquinas e equipamentos                   15 (11.661) (1.491) - (13.152)
Veículos 27 (925) (30) - (955)
Equipamentos operacionais                    18 (2.926) (848) - (3.774)
Total depreciação (16.355) (2.515) - (18.870)
Total geral 7.101 (1.974) (6) 5.121
(a) Reclassificações entre o ativo imobilizado e ativo intangível. Em 2021 e 2020 não foram acrescidos custos de emprés-
timos. 
14. Intangível e infraestrutura em construção

2020 2021
Taxa média 

anual de de-
preciação %

Saldo 
inicial Adições Baixas

Transfe-
rências

Saldo 
final

Valor de custo
Direitos de exploração da infraestrutura 
concedida 279.179 - (118) (a) 135 279.196

Direitos de uso de sistemas informatizados 8.838 - - - 8.838
Direitos de uso de sistemas informatizados 
em andamento 592 500 - - 1.092

Total custo 288.609 500 (118) 135 289.126
Valor de amortização
Direitos de exploração da infraestrutura (*) (248.446) (14.133) 104 (a) - (262.475)
Direitos de uso de sistemas informatizados 37 (8.681) (88) - - (8.769)
Total amortização (257.127) (14.221) 104 - (271.244)
Intangível 31.482 (13.721) (14) 135 17.882
Infraestrutura em construção 135 131 - (135) 131 (c)
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2019 2020
Taxa média 

anual de de-
preciação %

Saldo 
inicial Adições Baixas

Transfe-
rências 

(b)
Saldo 
 final

Valor de custo
Direitos de exploração da infraestrutura 
concedida 287.367 - (8.463) (a) 275 279.179

Direitos de uso de sistemas informatizados 8.749 - - 89 8.838
Direitos de uso de sistemas informatizados 
em andamento 84 591 - (83) 592

Total custo 296.200 591 (8.463) 281 288.609
Valor de amortização
Direitos de exploração da infraestrutura (*) (240.278) (15.083) 6.915 (a) - (248.446)
Direitos de uso de sistemas informatizados 22 (8.533) (148) - - (8.681)
Total amortização (248.811) (15.231) 6.915 - (257.127)
Intangível 47.389 (14.640) (1.548) 281 31.482
Infraestrutura em construção 295 115 - (275) 135 (c)
Em 2021 e 2020 não foram acrescidos custos de empréstimos. (*) Amortização linear pelo prazo de concessão; (a) 
Refere-se em 2021, a baixa da embarcação Ipanema e Campeão. E em 2020, baixa das embarcações Boa Viagem, 
Icaraí, Imbuhy e Maracanã em 2020 de acordo com processos autorizados pelo Poder Concedente; (b) Transferência 
entre ativo intangível e ativo imobilizado; (c) O montante de infraestrutura em construção de 2021 refere-se a adequa-
ção da antiga área da Transtur na Praça XV às normas dos bombeiros e adequação da Estação Arariboia as normas 
de acessibilidade. Em 2020, referia-se à adequação do estaleiro às normas atuais dos bombeiros para manutenção 
das licenças.
15. Arrendamento mercantil: a. Direito de uso em arrendamento

2020 2021
Saldo Inicial Adição Depreciação Outros (a) Saldo Final

Embarcações 6.710 2.971 (2.510) (5.421) 1.750
6.710 2.971 (2.510) (5.421) 1.750

b. Passivo de arrendamento
2020 2021

Saldo 
Inicial Adições

Reversão do 
ajuste a valor 

presente Pagamentos
Transfe-
rências

Variação 
Cambial Outros (a) Saldo Final

Circulante (4.935) (1.696) (400) 3.412 (4.114) 2.977 3.296 (1.460)
Não Circulante (5.322) (1.275) - - 4.114 116 2.125 (242)

(10.257) (2.971) (400) 3.412 - 3.093 5.421 (1.702)
O cálculo do valor presente foi efetuado considerando-se uma taxa de juros nominal de 7,08% a.a. para contratos de 
arrendamentos firmados no Brasil. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foi reconhecido um montante de 
R$ 3 como despesa de aluguel (R$ 96 em 31 de dezembro de 2020), decorrente de arrendamentos mercantis não 
reconhecidos como tal, dada sua característica de curto prazo. Cronograma - Não circulante

2021
2023 242
(a) Em 2021, os contratos de arrendamento mercantil passaram por uma nova avaliação e negociação, novos con-
tratos foram fechados com novos prazos e valores totais e desse modo foi necessário remensurar os valores nas 
contas do ativo e passivo, nos saldos de R$ 5.421. 16. Provisão para riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários 
e tributários: A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos gover-
namentais, decorrentes do curso normal de suas respectivas operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas 
e cíveis. A Administração constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas 
estimadas com as ações em curso, conforme quadro abaixo, com base em (i) informações de seus assessores ju-
rídicos, (ii) análise das demandas judiciais pendentes e (iii) com base na experiência anterior referente às quantias 
reivindicadas:

2020 2021

Saldo inicial Constituição Reversão Pagamentos

Atualização de 
bases processuais 

e monetárias Saldo final
Não circulante
Cíveis e tributários 10.452 3.957 (2.061) (360) 323 12.311
Trabalhistas 40.347 4.334 (2.897) (3.065) 4.376 43.095

50.799 8.291 (4.958) (3.425) 4.699 55.406
A Companhia possui outros riscos passivos relativos a questões cíveis, tributários e trabalhistas, avaliadas pelos as-
sessores jurídicos como sendo de risco possível, nos montantes indicados abaixo, para os quais nenhuma provisão foi 
constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não determinam sua contabilização.

2021 2020
Cíveis e tributários 5.645 3.169
Trabalhistas e previdenciários 26.364 24.360

32.009 27.529
17. Patrimônio Líquido: a. Capital social: Em 1 de setembro de 2021, foi aprovado através de ata de Assembleia 
Geral Extraordinária, o aumento de capital social da Companhia no valor de R$ 214.000, mediante a capitalização 
dos adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC), com emissão de 441.235.546 novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,485001723, que foram totalmente integralizadas em 
30 de setembro de 2021. Passando o capital social da Companhia de R$ 441.236 para R$ 655.236, com um total de 
83.627.362.753 ações ordinárias.

2021 2020
Participação 

acionária
Quantidade de 

ações
Participação 

acionária
Quantidade de 

ações
Companhia de Participações em Concessões 80,00% 66.901.890.202 80,00% 66.548.901.766
SPTA Holdings em Transporte Aquaviário Ltda. 20,00% 16.725.472.551 20,00% 16.637.225.441

100,00% 83.627.362.753 100,00% 83.186.127.207
18. Receitas operacionais: 2021 2020
Receitas aquaviárias 36.870 54.310
Receitas de prestação de serviço entre partes relacionadas 1.300 1.760
Receitas de construção (ICPC 01 R1) 131 115
Receitas de remuneração de ativo financeiro 14.344 -
Receita bruta 52.645 56.185
Impostos sobre receitas (527) (679)
Devoluções e abatimentos 2 (16)
Deduções da receita bruta (525) (695)
Receita operacional líquida 52.120 55.490
19. Resultado financeiro

2021 2020
Despesas financeiras
Juros sobre mútuos (20.434) (7.083)
Juros sobre partes relacionadas - (1.801)
Juros sobre impostos parcelados (4) -
Variações monetárias sobre partes relacionadas - (1.705)
Variações cambiais sobre partes relacionadas (116) (4.272)
Taxas, comissões e outras despesas financeiras (2.729) (2.330)
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros (2.879) (3.497)
Variação cambial sobre arrendamento mercantil (690) (4.594)
Ajuste a valor presente sobre arrendamento mercantil (400) (834)

(27.252) (26.116)
Receitas financeiras
Ajuste a valor presente sobre ativo do contrato - 12.393
Variações cambiais sobre partes relacionadas 232 428
Juros sobre impostos parcelados - 72
Rendimento sobre aplicação financeira 422 320
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros 2.874 787
Variação cambial sobre arrendamento mercantil 3.783 604
Juros e multas ativas 2.658 13
Juros e outras receitas financeiras 1.184 369

11.153 14.986
Resultado financeiro líquido (16.099) (11.130)
20. Instrumentos Financeiros: A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração 
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, 
rentabilidade e segurança. A contratação de derivativos com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise 
periódica da exposição ao risco que a administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros, etc.). A política de controle 
consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. Não 
são efetuadas aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco, assim como em 
operações definidas como derivativos exóticos. Os resultados obtidos com essas operações estão condizentes com 
as políticas e estratégias definidas pela administração da Companhia. Para apoio ao Conselho de Administração da 
Companhia, nas questões financeiras estratégicas, a Controladora Indireta (CCR) da Companhia possui um Comitê 
de Resultados e Finanças, formado por conselheiros indicados pelos acionistas controladores e conselheiros inde-
pendentes, que analisa as questões que dizem respeito à política e estrutura financeira da Companhia, acompanha e 
informa o Conselho de Administração sobre questões financeiras chave, tais como empréstimos/refinanciamentos de 
dívidas de longo prazo, análise de risco, exposições ao câmbio, aval em operações, nível de alavancagem, política 
de dividendos, emissão de títulos de dívida e investimentos. A Companhia não possui e não operou com instrumentos 
financeiros derivativos durante os exercícios apresentados. Todas as operações com instrumentos financeiros estão 
classificadas e reconhecidas nas demonstrações financeiras da Companhia, conforme o quadro a seguir:

Instrumentos financeiros por categoria
2021 2020

Valor justo 
através do 
resultado

Ativos 
financeiros 

mensurados 
ao custo 

amortizado

Passivos 
financeiros 

mensurados 
ao custo 

amortizado

Valor justo 
através do 
resultado

Ativos 
financeiros 

mensurados 
ao custo 

amortizado

Passivos 
financeiros 

mensurados 
ao custo 

amortizado
Ativos
Caixa e bancos 849 - - 695 - -
Aplicações financeiras 13.297 - - 30.354 - -
Ativo do contrato - 117.901 - - 103.557 -
Contas a receber - 67 - - 14 -
Contas a receber - partes relacionadas        - 371 - - 5.117 -

Passivos
Fornecedores e outras contas a pagar          - - (6.459) - - (13.515)
Fornecedores - partes relacionadas             - - (1.293) - - (1.737)
Obrigações com o poder concedente            - - (92) - - (84)
Mútuos - partes relacionadas - - (398.352) - - (292.970)
Passivo de arrendamento - - (1.702) - - (10.257)
AFAC - partes relacionadas - - - - - (214.000)

14.146 118.339 (407.898) 31.049 108.688 (532.563)
Os seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor justo: • Caixa e bancos e aplicações finan-
ceiras - Os saldos em caixa e bancos têm seus valores justos idênticos aos saldos contábeis. As aplicações financeiras 
em fundos de investimentos estão valorizadas pelo valor da cota do fundo na data das demonstrações financeiras, que cor-
responde ao seu valor justo (nível 2). As aplicações financeiras em CDB (Certificado de Depósito Bancário) e instrumentos 
similares possuem liquidez diária `com recompra na “curva do papel” e, portanto, a Companhia entende que seu valor justo 
corresponde ao seu valor contábil. • Contas a receber, contas a receber - partes relacionadas, fornecedores e outras 
contas a pagar, fornecedores - partes relacionadas, mútuos - partes relacionadas, AFAC - partes relacionadas e 
ativo do contrato - Os valores justos são próximos dos saldos contábeis, dado o curto prazo para liquidação das opera-
ções exceto: (i) ativos financeiros a receber do Poder Concedente, cujos valores contábeis são considerados equivalentes 
aos valores justos, por se tratarem de instrumentos financeiros com características exclusivas, presentes no contrato de 
concessão; (ii) mútuos - partes relacionadas os quais se tratam de instrumentos financeiros intragrupo, com características 
exclusivas. • Passivo de arrendamento e obrigações com o poder concedente - Consideram-se os valores contábeis 
desses instrumentos financeiros equivalentes aos valores justos, por se tratar de instrumentos financeiros com característi-
cas exclusivas, oriundos de fontes de financiamento específicas. Hierarquia de valor justo: A Companhia possui os saldos 
abaixo de instrumentos financeiros avaliados pelo valor justo, os quais estão qualificados a seguir:

2021 2020
Nível 2:
Aplicações financeiras 13.297 30.354
Os diferentes níveis foram definidos a seguir: • Nível 1: preços negociados (sem ajustes) em mercados ativos para ativos 
e passivos idênticos; • Nível 2: inputs, diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no nível 1, que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços); e • Nível 3: premissas, 
para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não observáveis). Análise de 
sensibilidade: As análises de sensibilidade são estabelecidas com base em premissas e pressupostos em relação a eventos 
futuros. A Administração da Companhia revisa regularmente essas estimativas e premissas utilizadas nos cálculos. No entan-
to, a liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à 
subjetividade inerente ao processo utilizado na preparação das análises. Apresentamos abaixo, as análises de sensibilidade 
quanto às variações em moeda estrangeira e nas taxas de juros. Nas análises de sensibilidade, não foram considerados nos 
cálculos novas contratações de operações com derivativos além dos já existentes. A Companhia adotou para os cenários de 
estresse A e B da análise de sensibilidade, os percentuais de 25% e 50%, respectivamente, os quais são aplicados no sentido 
de apresentar situação que demonstre sensibilidade relevante de risco variável. Análise de sensibilidade de variações na 
moeda estrangeira: Apresentamos no quadro abaixo os valores nominais referentes à variação cambial sobre os contratos 
sujeitos a esse risco. Os valores correspondem aos efeitos no resultado do exercício e no patrimônio líquido e foram calcula-
dos com base no saldo das exposições cambiais na data dessas demonstrações financeiras, sendo que as taxas de câmbio 
utilizadas no cenário provável foram adicionadas dos percentuais de deterioração de 25% e 50%, para os cenários A e B.

Efeito em R$ no resultado

Operação Vencimentos até
Exposição 

em R$ (1) Risco
Cenário 

provável
Cenário 

A 25%
Cenário 

B 50%
Arrendamento Mercantil Fevereiro de 2023 142 Aumento da cotação do Euro - (36) (71)
Arrendamento Mercantil Fevereiro de 2023 91 Aumento da cotação do Euro - (23) (46)
Arrendamento Mercantil Fevereiro de 2023 1.181 Aumento da cotação do Euro - (295) (591)

Efeito de ganho ou (perda) - (354) (707)
Moeda em 31/12/2021: Euro (2) 6,3210 7,9013 9,4815
(1) Os valores de exposição não contemplam ajustes a valor justo. (2) Refere-se à taxa de venda das moedas em 31/12/2021, 
divulgadas pelo Banco Central do Brasil. Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros: Abaixo estão de-
monstrados os valores resultantes das variações monetárias e de juros sobre os contratos de mútuos, parcelamentos de 
impostos e aplicações financeiras com taxas pós-fixadas, no horizonte de 12 meses, ou seja, até 31 de dezembro de 2022 
ou até o vencimento final de cada operação, o que ocorrer primeiro.

Efeito em R$ no resultado

Operação Risco Vencimentos até Exposição em R$ (4) (5)
Cenário 

provável
Cenário 

A 25%
Cenário 

B 50%
Aplicação financeira  
 (Menkar II) (3) CDI (2) 14.477 1.303 1.638 1.954
Dívida Consolidada - Parce-
lamento Lei nº 11.941/09 Selic (2) 221 (20) (25) (30)
Mútuo Barcas x CCR CDI (2) Dezembro de 2023 401.109 (45.010) (55.015) (65.036)
Mútuo Barcas x JCA Holding CDI (2) Dezembro de 2023 2.475 (293) (368) (442)
Mútuo Barcas x Riopar CDI (2) Dezembro de 2023 1.896 (225) (282) (339)
Total do efeito de ganho ou (perda) (44.245) (54.052) (63.893)
A taxa de juros considerada foi (1):

Selic / CDI (2) 9,15% 11,43% 13,72%
(1) As taxas apresentadas acima serviram como base para o cálculo. As mesmas foram utilizadas nos 12 meses do cálculo: 
No item (2) abaixo, estão detalhadas as premissas para obtenção das taxas do cenário provável: (2) Refere-se à taxa de 
31/12/2021, divulgada pela B3; (3) Como o conceito é de dívida líquida, o cenário para se mensurar o impacto no caixa 
sobre as aplicações financeiras é o mesmo para o endividamento, ou seja, de aumento de taxas de juros. Neste cenário, 
as aplicações financeiras se beneficiam, pois são pós-fixadas; (4) Os valores de exposição não contemplam ajustes a valor 
justo, não estão deduzidos dos custos de transação e também não consideram os saldos de juros em 31/12/2021, quando 
estes não interferem nos cálculos dos efeitos posteriores; e (5) Os cenários de estresse contemplam uma depreciação dos 
fatores de risco (CDI e Selic). 
21. Demonstração dos fluxos de caixa: a. Os Efeitos nas demonstrações em referência, que não afetaram o caixa no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Caso as operações tivessem afetado o caixa, seriam apresentadas nas 
rubricas do fluxo de caixa abaixo:

2021 2020
Outras contas a receber - (300)
Efeito no caixa líquido das atividades operacionais - (300)
Baixa de ativo imobilizado - 300
Efeito no caixa líquido das atividades de investimento - 300
b. A Companhia classifica os juros pagos como atividade de financiamento, por entender que tal classificação melhor repre-
senta os fluxos de obtenção de recursos. c. Reconciliação das atividades de financiamento:

Mútuos - partes 
relacionadas

Arrendamento 
mercantil Total

Saldo Inicial (292.970) (10.257) (958.463)
Variações dos fluxos de caixa de financiamento
Captações (87.000) - (87.000)
Pagamentos de principal e juros - 3.412 3.412
Total das variações nos fluxos de caixa de financiamento (87.000) 3.412 (83.588)
Outras variações
Despesas com juros (20.434) - (20.434)
Reversão do ajuste a valor presente - (400) (400)
Variação cambial - 3.093 3.093
Outras variações que não afetam o caixa 2.052 2.450 4.502
Total das outras variações (18.382) 5.143 (13.239)
Saldo Final (398.352) (1.702) (1.055.290)
22. Eventos subsequentes: Em 7 de fevereiro de 2022, a Controladora Indireta CCR S.A. e Controladora CPC de um lado 
e, de outro, a SPTA Holding em Transporte Aquaviário Ltda. e suas afiliadas, Auto Viação 1001 Ltda., Rodomar Participa-
ções Ltda., Figueira Investimentos Ltda. e Riopar Participações S.A., celebraram o Contrato de compra e venda de ações, 
Cessão de direitos creditórios e outras avenças, por meio do qual pactuaram, entre outras matérias, a alienação, pela SPTA, 
da totalidade das ações de emissão da Companhia de sua titularidade à CPC, que representam 20%, bem como a cessão 
da totalidade dos direitos creditórios detidos pela Figueira e Riopar à CCR, em razão dos mútuos concedidos para financiar 
a operação deficitária da Companhia. Esta transação está sujeita à satisfação de certas condições precedentes, incluindo, 
entre outras, a autorização do Estado do Rio de Janeiro, na condição de Poder Concedente; do CADE e do juízo da 7ª 
Vara Federal Criminal da Subseção do Rio de Janeiro. O fechamento da transação implicará na consolidação do controle 
acionário pela CPC, que passará a deter 100% da Companhia.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras

Aos Acionistas e Administradores da Barcas S.A. Transportes Marítimos
Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Barcas S.A. Transportes Marítimos (Companhia), que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa 
opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira da Barcas S.A. Transportes Marítimos em 31 de dezembro de 2021, 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 a seguir intitulada “Responsabi-
lidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. 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 com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Ênfase - Ação de rescisão do contrato de concessão: Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 1.2.iii às demons-
trações financeiras da Companhia que descreve que em 14 de dezembro de 2016 a Companhia ajuizou Ação de Rescisão 
de contrato de Concessão dos Serviços Públicos de Transporte Aquaviário de Passageiros, Cargas e Veículos no Estado 
do Rio de Janeiro, e se efetivada, os ativos e as operações da concessão serão devolvidos ao Poder Concedente. A ação 
judicial está consubstanciada no fato de que houve o descumprimento contratual por parte do Poder Concedente por não 
ter mantido o equilíbrio da equação econômico- financeira previsto contratualmente. Até a presente data o processo não 
teve desfecho ou tendência desfavorável. Nossa conclusão não está modificada em relação a esse assunto. Outras infor-
mações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores: A administração da Companhia 
é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as 
demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de 
ler o Relatório da Administração e, ao fazê- lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, 
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administra-
ção pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela de-
terminou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e in-
ternacionais 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 financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como ob-
temos 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 con-
troles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela adminis-
tração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam le-
vantar 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 demons-
trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões es-
tão 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 financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio 
do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda. Fernanda A. Tessari da Silva
CRC 2SP014428/O-6 Contadora CRC 1SP252905/O-2
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