FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.
CNPJ/MF 00.924.429/0001-75
Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
A Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (“FCA”), sociedade por ações, com sede na Rua Sapucaí n.º
383, Floresta, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o
n.º 00.924.429/0001-75, vem ao público informar que em suas Demonstrações Financeiras de 31
de dezembro de 2016 deixou de publicar a nota explicativa requerida pela Deliberação ANTT nº
29/2016 referente à Resolução ANTT nº 4.131/2013.
Desta forma segue nesta nota de Fato Relevante a divulgação da retificação da nota explicativa
aqui mencionada. Importante registrar que desde o mês de março de 2017 esta nota explicativa
vem sendo corretamente divulgada nas Demonstrações da Companhia.
Em 21 de janeiro de 2016 a ANTT definiu, através da Deliberação nº 29/2016, diretrizes para a
contabilização dos reinvestimentos a serem executados pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. no
trecho Centro-Leste.
A Agência deliberou diretrizes de contabilização para fins regulatórios e controle do saldo devedor
dos passivos devidos pela FCA à União Federal.
A citada Deliberação ANTT nº 29/2016 prevê a divulgação em notas explicativas às
Demonstrações Financeiras publicadas, um quadro demonstrativo atualizado do saldo da
indenização, de forma a demonstrar o valor dos bens dados em pagamento no período e saldo
devedor atualizado.
Assim através deste Fato Relevante a Administração da Companhia vem retificar a não publicação
destas informações nas demonstrações financeiras da Ferrovia Centro Atlântica de 2016,
conforme demonstrativo abaixo:

Resolução nº 4131/13 - Reinvestimentos / Obras a executar
Saldo Inicial – março de 2012
Saldo Atualizado – dezembro de 2016
Índice de atualização
Prazo final para conclusão

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2018.
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