Terça-feira, 29/03/2022

F. AB. ZONA OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº 14.863.079/0001-99
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
ATIVO
2021
2020
Circulante
249.166 166.430
Caixa e equivalentes de caixa - Nota 5
123.026
30.969
Caixas restritos
5.122
2.598
Contas a receber, líquidas - Nota 6
93.293 101.718
Adiantamentos a fornecedores
432
89
Tributos a recuperar - Nota 7
19.289
21.989
Estoques
6.272
8.093
Outros ativos
1.732
974
Não circulante
56.149
39.010
Contas a receber, líquidas - Nota 6
16.168
4.346
Fundos restritos - Nota 8
19.065
18.044
Tributos a recuperar - Nota 7
13.647
10.548
Partes relacionadas - Nota 16
455
302
Depósitos judiciais
6.507
4.411
Outros ativos
307
1.359
Imobilizado
6.225
4.096
Ativos de contrato - Nota 9
96.035 166.374
Ativo de direito de uso - Nota 10
4.137
2.629
Intangível - Nota 11
800.868 557.801
963.414 769.910
Total do ativo
1.212.580 936.340
2021
2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
121.829 167.116
Fornecedores - Nota 12
23.429
9.136
Empréstimos e financiamentos - Nota 13.1
26.025
86.452
Passivo de arrendamento - Nota 13.2
4.626
26
Debêntures - Nota 13.3
5.154
41.338
Salários e encargos sociais
7.182
6.953
Tributos a pagar
5.173
7.898
Obrigações com o poder concedente - Nota 14
1.533
1.432
Partes relacionadas - Nota 16
31.376
Dividendos a pagar
11.733
10.860
Outros passivos
5.599
3.021
Não circulante
930.651 612.301
Empréstimos e financiamentos - Nota 13.1
559.764 565.206
Passivo de arrendamento - Nota 13.2
1.291
2.267
Debêntures - Nota 13.3
346.548
IR e contribuição social diferidos - Nota 15 (a)
17.014
14.628
Partes relacionadas - Nota 16
1.025
26.039
Provisões para contingências - Nota 17
4.316
3.231
Obrigações com benefícios pós-emprego - Nota 18
693
930
Patrimônio líquido - Nota 19
160.100 156.923
Capital social
139.624 139.624
Reservas de lucros
20.452
17.646
Ajuste de avaliação patrimonial
24
(347)
Total do passivo e patrimônio líquido
1.212.580 936.340

Demonstrações dos Resultados Exercícios findos em 31 de dezembro
(Em milhares de reais)
Operações
2021
2020
Receita líquida de serviços - Nota 20 (a)
430.560 348.181
Custos dos serviços prestados - Nota 20 (b)
(272.762) (208.853)
Lucro bruto
157.798 139.328
Receitas (despesas) operacionais
Gerais e administrativas - Nota 20 (b)
(48.665) (19.781)
Perdas de créditos esperadas - Nota 20 (b)
(47.375) (48.185)
Outras receitas (despesas), líquidas - Nota 20 (b)
1.106
(1.551)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
62.864
69.811
Resultado financeiro - Nota 20 (c)
Receitas financeiras
19.806
6.494
Despesas financeiras
(76.796) (41.691)
Resultado financeiro, líquido
(56.990) (35.197)
Lucro antes do IR e da contribuição social
5.874
34.614
IR e contribuição social correntes - Nota 15 (b)
(2.895)
IR e contribuição social diferidos - Nota 15 (b)
(2.194) (8.970)
Lucro do exercício
3.680
22.749
Lucro básico por ação atribuível aos acionistas da
Companhia - Nota 19 (e)
0,03
0,16
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
2021
2020
Lucro do exercício
3.680 22.749
Itens que não serão reclassificados para o resultado
Obrigações com benefícios pós-emprego - Nota 18
(563) (1.113)
Efeitos fiscais
192
378
Total do resultado abrangente do exercício
3.309 10.957

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2021
2020
Lucro antes do IR e da CS
5.874 34.614
Ajustes
144.318 156.574
Depreciação e amortização
29.538 32.469
Amortização do ativo de direito de uso
4.577
1.402
Valor residual do ativo imobilizado e intangível baixado
26
368
Valor residual do ativo de direito de uso baixado
(113)
(134)
Perdas de créditos esperadas
47.372 48.185
Provisão para contingências
7.102
(440)
Margem de construção
(3.683) (2.042)
Obrigações com benefícios pós-emprego
258
289
Ajuste a valor presente ("A\/P")
603
432
Juros e variações monetárias, líquidos
52.764 36.908
Variações nos ativos e passivos
Caixas restritos
(2.524)
4.605
Contas a receber
(50.769) (64.682)
Adiantamentos a fornecedores
(343)
81
Tributos a recuperar
(399) (6.694)
Estoques
1.821 (2.986)
Depósitos judiciais
(2.096)
(583)
Outros ativos
294
1.501
Fornecedores
7.443
6.302
Salários e encargos sociais
229
(412)
Tributos a pagar
(1.734)
7.320
Obrigações com o poder concedente
101
(218)
Provisões para contingências
(6.017) (4.923)
Partes relacionadas
(2.159)
1.358
Outros passivos
2.577 (4.327)
Caixa proveniente das operações
90.742 92.957
Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.025) (7.071)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
89.717 85.896
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Fundos restritos
(194)
1.473
Adições ao imobilizado
(1.417) (1.977)
Adições ao ativos de contrato e intangível
(177.466) (96.197)
Caixa líq. aplicado nas atividades de investimentos
(179.077) (96.701)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Ingressos de empréstimos e financiamentos
19.221 16.108
Amortizações de em préstimos efinanciamentos
(22.511) (20.709)
Juros pagos de empréstimos e financiamentos
(114.262) (42.314)
Amortizações de passivo de arrendamentos
(2.951) (2.174)
Ingressos de debêntures
347.000
Custo de transação de ingresso das debêntures
(3.710)
(1)
Amortizações das debêntures
(41.538) (12.642)
Juros pagos de debêntures
(7.167) (2.106)
Partes relacionadas
7.335 23.000
Caixa líq. prov. das (aplic.) nas ativs. de financiamentos
181.417 (40.838)
Aum. (redução) líquida de caixa e equivals. de caixa
92.057 (51.653)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
30.969 82.622
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
123.026 30.969

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em
31/12/2021 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações gerais: A F. AB. Zona Oeste S.A. (“Companhia”) foi constituída
em 12 de dezembro de 2011, e tem por objeto social, específica e exclusivamente,
a exploração e operação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, incluindo
sua gestão comercial, na região denominada Área de Planejamento 5 (“AP-5”),
localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro - RJ, em virtude do
procedimento licitatório promovido pelo Município do Rio de Janeiro (“Poder
Concedente”), nos termos do edital da Concorrência Pública nº 38/2011. A sede
da Companhia está localizada na Rua Nazaré, s/n, ETE Deodoro, Rio de Janeiro
– RJ. Em 24 de janeiro de 2012, a Companhia assinou o contrato nº 001/2012,
com a Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro,
assumindo a concessão do serviço público de esgotamento sanitário na AP-5 do
Município do Rio de Janeiro pelo prazo de 30 anos, devendo cumprir com metas
físicas e financeiras em relação à capitalização da Companhia, realização dos
investimentos necessários a ampliação, conservação e manutenção do sistema,
gestão comercial dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário, entre outras obrigações como concessionário, conforme definido no
edital de Concorrência Pública. As operações foram iniciadas em maio de 2012.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia é controlada em conjunto pela BRK
Ambiental Participações S.A (“BRK Ambiental”) e pela Saneamento Ambiental
Águas do Brasil S.A. (“SAAB”), com participação de 50% cada. As presentes
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 10
de Março de 2022. 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. Esta
demonstração financeira foi preparada em Reais, que é a moeda funcional da
Companhia e são apresentadas em milhares de Reais, exceto se indicado de
outra forma. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da
administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis.
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e tem maior complexidade,
bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para
as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 3. Estimativas e
julgamentos contábeis críticos: As estimativas e julgamentos contábeis são
continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros
fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que
apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício,
estão contempladas a seguir: (a) Imposto de renda, contribuição social e

Demonstrações das Mutações no Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Capital Reservas de Lucros Ajustes
social
lucros (prejs.) de aval.
Subs- Res. Ret. de acumu- patricrito legal lucros
lados monial
Total
Em 1º/01/2020
139.624
394 91.082) 138.936
Resultado do exercício:
- 22.749
- 22.749
Lucro do exercício
Outros resul. abrangentes:
Obrigações c/benefícios
pós emprego - Nota 19 (f)
736
735
Trans. de capital c/sócios:
Divids. mín. obrigatórios
(5.497)
- (5.497)
Constituição de reservas
- 1.157 16.489 (17.646)
Em 31/12/2020
139.624 1.157 16.489
(347) 156.923
Resultado do exercício:
Lucro do exercício
3.680
3.680
Outros resul. abrangentes:
Obrigações c/benefícios
pós emprego - Nota 19 (f)
371
371
Trans. de capital c/sócios:
Dividendos mínimos
obrigatórios - Nota 19 (d)
(874)
(874)
Constituição de reservas
- Nota 19 (b) e (c)
- 164 2.622 (2.806)
Em 31/12/2021
139.624 1.341 19.111
24 160.100
As notas explicativas da administração
são parte integrante das demonstrações financeiras.
outros impostos: A Companhia reconhece provisões por conta de situações em
que é provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o
resultado dessas questões é diferente dos valores inicialmente estimados e
registrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos
no período em que o valor definitivo é determinado. (b) Recuperabilidade do
imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: A Companhia
mantém o registro permanente de imposto de renda e contribuição social
correntes e diferidos sobre as seguintes bases: (i) prejuízos fiscais e bases
negativas da contribuição social; (ii) receitas e despesas contábeis
temporariamente não tributáveis e indedutíveis, respectivamente; e (iii) receitas e
despesas fiscais que serão refletidas contabilmente em períodos posteriores. O
reconhecimento e o valor dos tributos diferidos ativos dependem da geração
futura de lucros tributáveis, o que requer o uso de estimativas relacionadas ao
desempenho futuro da Companhia. Essas estimativas estão contidas no Plano
de Negócios, que é aprovado anualmente pela Administração da Companhia.
Anualmente, a Companhia revisa a projeção de lucros tributáveis. Se essas
projeções indicarem que os resultados tributáveis não serão suficientes para
absorver os tributos diferidos, são feitas as baixas correspondentes à parcela do
ativo que não será recuperada. O prejuízo fiscal e base negativa da contribuição
social não expiram no âmbito tributário brasileiro. (c) Reconhecimento de
receita de construção: A Companhia usa o método de custo acrescido de
margem para reconhecimento das receitas provenientes de prestação de
serviços de construção da infraestrutura dos contratos de concessão (ICPC 01
(R1)) e tal método requer a uso de certas estimativas, conforme descrito na (Nota
2.18 (b)). (d) Receita não faturada: A Companhia registra as receitas ainda não
faturadas, porém incorridas, cujo serviço foi prestado, mas ainda não foi faturado
até o final de cada período. A definição dos valores das receitas ainda não
faturadas requer a uso de certas estimativas, conforme descrito na Nota 2.5 (a).
(e) Vida útil dos ativos intangíveis: Os ativos intangíveis da concessão de
serviços público são amortizados pelo método linear e refletem o período em que
se espera que os benefícios econômicos futuros do ativo sejam consumidos pela
Companhia, podendo ser o prazo final da concessão, ou a vida útil do ativo, o que
ocorrer primeiro. Os ativos intangíveis têm a sua amortização iniciada quando
está disponível para uso, em seu local e na condição necessária para que seja
capaz de operar da forma pretendida pela Companhia. (f) Provisão e passivos
contingentes: Os passivos contingentes e as provisões existentes na Companhia

estão ligados, principalmente, a discussões nas esferas judiciais e administrativas
decorrentes, em sua maioria, de processos trabalhistas, previdenciários, cíveis e
tributários. A administração da Companhia, apoiada na opinião dos seus
assessores jurídicos externos, classifica esses processos em termos da
probabilidade de perda da seguinte forma: • Perda provável: são processos com
maior probabilidade de perda do que de êxito ou, de outra forma, a probabilidade
de perda é superior a 50%. Para esses processos, a Companhia mantém
provisão contábil que é apurada da seguinte forma: (i) processos trabalhistas – o
valor provisionado corresponde ao valor de desembolso estimado pelos seus
assessores jurídicos; (ii) processos tributários – o valor provisionado corresponde
ao valor da causa acrescido de encargos correspondentes à variação da taxa
Selic; e (iii) demais processos – o valor provisionado corresponde ao valor da
causa. • Perda possível: são processos com possibilidade de perda maior que
remota. A perda pode ocorrer, todavia os elementos disponíveis não são
suficientes ou claros de tal forma que permitam concluir que a tendência será de
perda ou ganho. Para esses processos, a Companhia não faz provisão e destaca
em nota explicativa os de maior relevância, quando aplicável. • Perda remota: são
processos para os quais o risco de perda é avaliado como pequeno. Para esses
processos, a Companhia não faz provisão e nem divulgação em nota explicativa,
independentemente do valor envolvido. A administração da Companhia acredita
que as estimativas relacionadas à conclusão dos processos e a possibilidade de
desembolso futuro podem mudar em face do seguinte: (i) instâncias superiores
do sistema judicial podem tomar decisão em caso similar envolvendo outra
companhia, adotando interpretação definitiva a respeito do caso e,
consequentemente, antecipando a finalização de processo envolvendo a
Companhia, sem qualquer desembolso ou implicando na necessidade de
liquidação financeira do processo; e (ii) programas de incentivo ao pagamento
dos débitos, implementado no Brasil a nível Federal e Estadual, em condições
favoráveis, que podem levar a um desembolso inferior ao que se encontra
provisionado ou inferior ao valor da causa. (g) Perdas de créditos esperadas: A
Companhia registra as perdas de créditos esperadas em valor considerado
suficiente pela Administração para cobrir perdas prováveis (Nota 6), com base na
análise do contas a receber de clientes e de acordo com a política contábil
estabelecida na Nota 2.5. A metodologia para determinar tais perdas exige
estimativas significativas, considerando uma variedade de fatores entre os quais
a avaliação do histórico de recebimento, tendências econômicas atuais,
estimativas de baixas previstas, vencimento da carteira de contas a receber.
Ainda que a Companhia acredite que as premissas utilizadas são razoáveis, os
resultados reais podem ser diferentes.
DIRETORIA: Jorge Augusto Regis Gomes - Diretor Presidente
Nelson Antonio Gomes Gonçalves - Diretor de Operações
Adelmo da Silva de Oliveira - Registro BA-028385/O-6

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da F.AB. Zona Oeste S.A. - Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da F.AB. Zona Oeste S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira, da F.AB. Zona Oeste S.A. em 31/12/2021, 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 “Responsabilidades do auditor 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. Principais assuntos de
auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas
demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada
sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa
forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de
auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Infraestrutura da
concessão: Em 31/12/2021, a Companhia mantinha registrado saldos de ativos
de contrato e ativos intangíveis de concessão, divulgados nas notas explicativas
9 e 11, com os montantes de R$91.874 mil e R$800.868 mil, respectivamente
que, em conjunto, representam a infraestrutura da concessão e são reconhecidos
com base nos investimentos realizados na construção ou melhoria da infraestrutura. Os ativos de contrato referem-se aos ativos intangíveis de concessão ainda
em construção que são transferidos para a rubrica ativo intangível quando entram
em operação. Os ativos intangíveis de concessão são recebidos através da cobrança aos usuários dos serviços prestados via tarifa. A mensuração da infraestrutura de concessão contempla o método de custo acrescido de margem, em

atendimento à Interpretação Técnica ICPC 01 (R1)/IFRIC 12 – Contratos de Concessão, e é afetada por elementos subjetivos devido às naturezas diversas dos
gastos capitalizados como parte da infraestrutura da concessão. Adicionalmente,
a mensuração dos ativos financeiros da concessão considera atualizações calculadas com base na taxa de desconto específica de cada contrato. O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria, tendo
em vista as especificidades atreladas ao processo de capitalização de gastos com
infraestrutura e à mensuração da infraestrutura de concessão, assim como a relevância dos valores envolvidos. Como nossa auditoria tratou o assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: • Entendimento do processo e riscos implementados, pela diretoria, relativos à capitalização de gastos
com infraestrutura e mensuração dos ativos relacionados à infraestrutura da concessão; • Testes de controles internos relacionados ao ambiente geral de controles de tecnologia de informação, incluindo os controles sobre a gestão de acesso
e alterações aos sistemas e seus dados; • Teste amostral dos gastos incorridos e
capitalizados durante o exercício de 2021, avaliando a ocorrência, a natureza dos
gastos e a correta classificação entre custo capitalizável ou despesas de manutenção; • Recálculo das amortizações, da margem de construção e da atualização
dos ativos financeiros da concessão, reconhecidas no exercício de 2021, e comparação do resultado desses recálculos com os saldos registrados na contabilidade. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está
consistente com a avaliação da diretoria, consideramos que os critérios determinados pela diretoria da Companhia para definição e mensuração dos gastos elegíveis a capitalização como custo da infraestrutura da concessão, assim como as
respectivas divulgações nas notas explicativas 9 e 11, são aceitáveis no contexto
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilidade da diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras: A diretoria 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 determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a diretoria 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 diretoria pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras: 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 detecta as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude

ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais; • 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 diretoria. • Concluímos sobre a
adequação do uso, pela diretoria, 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 levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 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. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram
considerados como mais significativo na auditoria das demonstrações financeiras
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de
auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos
que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando,
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve
ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal
comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios
da comunicação para o interesse público. São Paulo, 10/03/2022. ERNST &
YOUNG - Auditores Independentes S.S. CRC-2SP034519/O-6; Emerson Pompeu Bassetti Contador CRC-1SP251558/O-0.

As demonstrações financeiras estão apresentadas de forma resumida, e não devem ser consideradas isoladamente para tomada de decisão.
O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas na forma da legislação societária
e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente estão disponíveis no Jornal Monitor Mercantil,
no endereço eletrônico da Companhia https://www.zonaoestemais.com.br/informacoes-financeiras e no endereço eletrônico da CVM.
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