Quarta-feira, 27/04/2022

CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA S.A.
CNPJ: 40.450.769/0001-26

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social findo em 31/12/21. Aproveitamos para agradecer aos nossos colaboradores, cuja dedicação e profissionalismo são fundamentais para a superação
dos desafios do nosso negócio. Não menos importante é a forte parceria que temos com nossos clientes e fornecedores, aos quais também agradecemos. E,
finalmente, reforçamos que continuam sendo focos prioritários para a Cia. o fortalecimento do Programa de Integridade, com a consolidação do Sistema de
Gestão Antissuborno Compliance e Concorrencial (“SGACC”), e a manutenção de um núcleo competente e estratégico de pessoas. A Diretoria.
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo
Notas
2021
2020
Notas
2021
2020 Passivo
Circulante
Circulante
2.7
7.423
10.518
Caixa e equivalentes de caixa
2.1/3 37.677 36.333 Fornecedores
2.4
7.117
7.266
Contas a receber de clientes
2.2 120.591 116.678 Tributos e obrigações sociais
2.8
17.091
3.668
Estoques
2.3
945
1.090 Parcelamentos de tributos
2.9
2.840
2.976
Adiantamentos a fornecedores
5.647
6.939 Parcelamentos com órgãos públicos
2.11
2.885
2.551
Créditos tributários
2.4
7.530
9.180 Provisões trabalhistas
2.12
10.970
11.892
Despesas antecipadas
195
192 Adiantamentos de clientes
237
86
4
Outros créditos
1.164
1.003 Débitos com partes relacionadas
48.563
38.957
173.749 171.415
Não circulante
Não circulante
Parcelamentos de tributos
2.8
27.554
29.647
Realizável a longo prazo
2.9
66.035
70.441
Créditos com partes relacionadas
4 38.252 40.138 Parcelamentos com órgãos públicos
9.037
9.934
2.13
IR e contribuição social diferidos
2.10
3.783
2.953 Retenções contratuais e outros
102.626 110.022
Adiantamento para futuro aumento de capital
6.770
6.770
8
Depósitos, cauções e retenções
5 15.149 14.757 Patrimônio líquido
384.911 354.911
Outros realizáveis a longo prazo
859
859 Capital social
25.900
30.000
64.813 65.477 Adiantamento para futuro aumento de capital
2.14
(7.344)
(8.185)
Investimentos
2.5/6 65.522 67.810 Ajuste de avaliação patrimonial
(248.295) (219.195)
2.277
1.808 Prejuízos acumulados
Imobilizado
2.6/7
155.172 157.531
132.612 135.095
Total do ativo
306.361 306.510
306.361 306.510 Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Capital
Adiantamento para
Ajuste de avaliação
Prejuízos
Patrimônio
social futuro aumento capital
patrimonial
acumulados
líquido
Saldos em 01/01/20
354.911
(10.297)
(197.984)
146.630
Adiantamento para futuro aumento de capital
30.000
30.000
Ajuste de avaliação patrimonial
2.112
2.112
Prejuízo do exercício
(21.211)
(21.211)
Saldos em 31/12/20
354.911
30.000
(8.185)
(219.195)
157.531
Aumento de capital social
30.000
(30.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital
25.900
25.900
Ajuste de avaliação patrimonial
841
841
Prejuízo do exercício
(29.100)
(29.100)
384.911
25.900
(7.344)
(248.295)
155.172
Saldos em 31/12/21
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
1 - Contexto Operacional e outras Informações: A Carioca Christiani-Niel- riodicamente, avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentasen Engenharia S.A. (“Cia.”) é uma S.A. de capital fechado, constituída de ção fiscal requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado.
acordo com as leis brasileiras, com sede na capital do Rio de Janeiro. A Cia. 2.5 - Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas e controlaatua em todo o território nacional e tem como atividades a execução de servi- das são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. De acordo
ços de engenharia civil, neles compreendendo serviços de terraplanagem, com esse método, a participação da Cia. no aumento ou na diminuição do
pavimentação, saneamento, irrigação, construção civil, obras ferroviárias e patrimônio líquido das coligadas e controladas, após a aquisição, em decorportuárias, serviços de dragagem e demais atividades de engenharia, a com- rência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência
pra e venda de materiais ou equipamentos necessários a tais serviços, dentre de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios anteoutros. Como é de conhecimento público, com relação à “Operação Lava riores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. As demonstraJato”, a Cia. celebrou com o CADE e com Ministério Público Federal acordos ções financeiras das sociedades coligadas e controladas são elaboradas para
de leniência e termos de compromisso de cessação de conduta. Neste contex- o mesmo período de divulgação que a Cia. Caso necessário, são efetuados
to, a Cia. vem colaborando com as autoridades competentes, centrando esfor- ajustes para que as políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas
ços e implantando fortes medidas para aperfeiçoar seu Programa de Integrida- pela Cia. 2.6 - Imobilizado: O custo de um item de um ativo tangível é recode, baseado em rigoroso Código de Conduta e normativos anticorrupção nhecido como ativo quando, é provável que futuros benefícios econômicos
constantes do SGACC. Estamos certos de que um Programa de Integridade associados ao item fluirão para a Cia. e o custo do item pode ser mensurado
rigoroso e eficaz é uma ferramenta essencial para aTrav.rmos, com serenida- confiavelmente. O valor depreciável dos ativos é apropriado separadamente
de e cautela, o momento de crise pelo qual o Brasil passa. E por isso a Cia. de forma sistemática ao longo da sua vida útil estimada. O valor residual, a
obteve importantes conquistas em relação ao seu Programa de Integridade vida útil e o método de depreciação dos ativos são revisados pelo menos ao
nos últimos anos, que continua a ser foco da empresa e permanece em cons- final de cada exercício. 2.7 - Fornecedores: Os títulos emitidos por fornecetante aprimoramento. Ao longo de 2020 e 2021, com o intuito de aprimorar o dores estão registrados pelo seu valor nominal, acrescidos, quando aplicável,
Programa de Integridade e atender às expectativas de mercado e das partes dos encargos financeiros incorridos. 2.8 - Parcelamentos de tributos: A Cia.
interessadas, a Cia. implantou, aprimorou e consolidou o então chamado Sis- aderiu aos parcelamentos na Secretaria da Receita Federal e Procuradoriatema de Gestão Antissuborno Compliance e Concorrencial. O SGACC asse- -Geral da Fazenda Nacional, para débitos de IR, contribuição social, previdengura que as ações relativas ao compliance, anticorrupção, ao antissuborno e ciários e não previdenciários. 2.9 - Parcelamentos com órgãos públicos:
a defesa da concorrência sejam desenvolvidas visando o atendimento às ne- Acordos celebrados junto aos órgãos públicos, que resulta na obrigação do
cessidades do mercado da construção civil, das partes interessadas, de aten- recolhimento de contribuição pecuniária por parte da Cia. Cada acordo celedimento às obrigações legais, de prevenção e mitigação dos riscos de viola- brado possui prazos e taxas distintas para os recolhimentos. 2.10 - IR e conção às normas antissuborno, anticorrupção, de compliance e de defesa da tribuição social: Aplicando-se a metodologia de apuração do IR e contribuiconcorrência, e dos processos da Cia., com o objetivo de viabilizar a melhoria ção social do Lucro Real, as parcelas atribuíveis ao IR e a contribuição social
contínua do seu desempenho global. Além da revisão dos documentos já exis- são calculadas com base nas alíquotas vigentes. Nos casos de contratos de
tentes, com a implantação e aprimoramento do SGACC foram criados novos LP firmados com pessoa jurídica de direito público a Cia. difere a tributação do
controles de processos, de modo a mitigar o risco de violação às Leis e nor- lucro até a sua realização. A provisão correspondente encontra-se destacada
mas internas atinentes ao tema. O SGACC prevê diversas ações para a ma- no ativo ou passivo não circulante. 2.11 - Provisões trabalhistas: A Cia. renutenção e melhora contínua do Programa de Integridade da Cia., dentre as gistra nessa rubrica a provisão de férias calculada com base nas remuneraquais citamos as seguintes: 1. Comprometimento da Alta Administração: O ções no período aquisitivo pro-rata temporis dos funcionários ao final de cada
comprometimento visível e irrestrito da Alta Administração e sua supervisão exercício. 2.12 - Adiantamentos de clientes: Refere-se a adiantamentos de
em relação às ações promovidas pela Área de Compliance é um dos fatores clientes decorrentes de parcelas recebidas antecipadamente à produção de
cruciais para o alcance da eficácia e eficiência do SGACC. Em 2021, não fal- serviços. 2.13 - Retenções contratuais: A empresa retém um percentual estaram exemplos do compromisso da Alta Administração e dos acionistas da tipulado em contrato com os seus fornecedores e após a conclusão dos serviCarioca: (i) inclusão, na pauta das Assembleias Gerais Extraordinária e Ordi- ços, desde que não existam pendências contratuais e ou ações trabalhistas
nária da Carioca de apresentação da Área de Compliance das medidas im- ainda não julgadas, a retenção é liberada, mediante Termo de Encerramento
plantadas no exercício anterior. Após a apresentação, os acionistas elogiaram e Quitação do Contrato. 2.14 - Receitas: A Cia. aplica CPC 47/IFRS 15 – Reos trabalhos e ratificaram a relevância do tema para a empresa e a importân- ceita de Contrato com cliente – conforme legislação contábil em vigor, que
cia da continuidade da implantação de medidas para fortalecimento do Progra- estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas dema de Integridade; (ii) divulgação de comunicações internas da Diretoria sobre correntes de contratos com clientes. A receita é reconhecida por um valor que
o SGACC; (iii) supervisão da Alta Administração sobre a implantação do reflete a contrapartida a que a entidade espera ter direito em troca de transfeSGACC, tendo sido feitos reportes periódicos sobre o assunto para a Diretoria; rência de bens ou serviço para um cliente. Esta norma substituiu o CPC 30/
(iv) participação da Diretoria nas reuniões do Comitê de Ética; (v) participação IAS 18 – Receitas, o CPC 17/IAS 11 - Contratos de Construção e interpretados Diretores em treinamentos e capacitações sobre o SGACC; (vi) inclusão ções relacionadas. 2.15 - Custos: Os custos dos contratos compreendem toperiódica do tema compliance nas pautas das reuniões de Diretoria da Cia., dos os dispêndios que se relacionem diretamente com um contrato específico,
etc.. 2. Treinamento de Colaboradores: A Carioca possui um Plano Anual de os que forem atribuíveis à atividade de contratos em geral e puderem ser aloTreinamentos do SGACC, que tem por objetivo organizar os treinamentos cados ao contrato e outros que forem diretamente debitáveis ao cliente, nos
para reforçar o conhecimento dos colaboradores e terceiros sobre o SGACC. termos do contrato. 2.16 - Outras operacionais, líquidas: Compreendem
Em 2021, mesmo no cenário de pandemia, foram realizados treinamentos, nesse grupo todas as demais receitas e despesas operacionais da Cia., onde
incluindo treinamentos específicos sobre procedimentos que integram o podemos destacar os ganhos nas vendas de ativos. 2.17 - Obras em consórSGACC e sobre os principais aspectos de compliance e integridade na nova cios: As participações em consórcios são registradas linha a linha no resultalei de licitações. 3. Canal de Denúncias: Ao longo de 2021, foram feitos trei- do e no balanço, conforme percentual de participação em cada um deles.
namentos pela Área de Compliance e realizadas campanhas internas com o 2.18 - Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A
intuito de encorajar os colaboradores a utilizarem o Canal de Denúncia, atra- Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo
vés de telefones, site e urnas físicas, administrado por empresa externa espe- de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais
cializada, independente e frisando a política de não retaliação para denuncian- ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recutes de boa fé e anonimato. 4. Procedimentos Específicos para o Combate perável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido
e a Prevenção de Fraudes e Ilícitos: O SGACC possui uma série de proce- excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustandimentos que visam combater e prevenir fraudes e ilícitos na execução da do o valor contábil líquido ao valor recuperável. As principais contas sujeitas à
atividade fim da Carioca, inclusive no âmbito de processos licitatórios, na exe- avaliação de recuperabilidade são: Investimentos e Imobilizado.
cução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor pú- 3 - Caixa e Equivalentes de Caixa
2021
2020
blico, ainda que intermediada por terceiros, tais como pagamento de tributos, Caixa e bancos
36.641
764
sujeição a fiscalizações ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e Aplicações financeiras
1.036
35.569
certidões. 5. Realização de Pesquisa Anual da Efetividade do SGACC:
37.677
36.333
Anualmente todos os colaboradores são direcionados a uma pesquisa com a Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez
finalidade de mensurar o grau de maturidade e a efetividade do SGACC. A imediata, representados, principalmente, por Certificados de Depósito Bancápartir do resultado, são desenvolvidas medidas gerais destinadas a todos, e/ rio – CDBs, os quais são registrados pelos valores nominais, acrescidos dos
ou específicas a determinados setores. Finalmente, ainda em 2021, a Cia. rendimentos auferidos até as datas dos balanços. 4 - Créditos e Débitos com
renovou a sua adesão, na qualidade de signatária, do Pacto Empresarial pela Partes Relacionadas: As transações com partes relacionadas são realizadas
Integridade e contra a Corrupção do Instituto Ethos, refletindo mais um esforço em condições definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos
da Cia. para o combate à corrupção e às práticas anticompetitivas, bem como de vencimento para essas transações.
para a disseminação da cultura ética no País. Já em 2021, o Instituto Ethos e
Ativo
Passivo
a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, conjuntamente à empresas e entida2021
2020
2021
2020
des setoriais, dentre elas a Cia., colaboraram para a criação do Movimento de Transações com partes relacionadas
38.252 40.138
237
86
Integridade do Setor de Engenharia e Construção (MISEC), que tem como
38.252 40.138
237
86
objetivo promover a adesão e a capacitação de empresas e entidades seto- Parcelas circulante
237
86
riais que atuam no setor e sua cadeia de valor, independentemente do seu Parcelas não circulante
38.252 40.138
porte e forma de governança, almejando um ambiente de negócios ético, ínte- 5 - Depósitos Judiciais, Cauções e Retenções: A Cia. é parte envolvida em
gro e transparente. O objetivo do MISEC é mobilizar o setor para a consolida- processos trabalhistas, cíveis e tributários, e está discutindo essas questões
ção de um ambiente ético e saudável, com integridade e livre de corrupção, tanto na esfera administrativa como na judicial. As previsões para as eventuais
criando estímulos à defesa da concorrência leal para gerar novas oportunida- perdas consideradas prováveis decorrentes desses processos são estimadas
des de negócios em bases sustentáveis. Afim de fomentar uma cultura de e atualizadas pela Administração, amparadas na opinião de seus consultores
ética e de integridade, mas também de modo a alçar a governança corporativa legais com baixo risco de perdas, para as quais não há provisão constituída.
a condições mais transparentes e justas nos processos de contratação pública Os saldos apresentam a seguinte composição:
ou privada. Estão previstas ainda diversas outras ações em 2022 para contri2021
2020
buir com o aprimoramento e fortalecimento do SGACC. Os Acionistas e Alta Depósitos judiciais trabalhistas
4.126
4.224
Administração estão alinhados no sentido de que o fortalecimento do SGACC, Depósitos judiciais – ISS
67
67
conjuntamente com a manutenção de um quadro técnico experiente e qualifi- Depósitos judiciais – PIS
269
269
cado, são fatores essenciais para um posicionamento diferenciado para a re1.661
1.661
tomada do mercado. Impactos da COVID-19: No contexto da crise da CO- Depósitos judiciais – COFINS
9.026
8.536
VID-19, nos preocupamos, desde o início da pandemia e também durante a Outros depósitos e garantias
15.149
14.757
atual fase de atividades integralmente presenciais, na preservação da saúde,
segurança e bem-estar de nossos colaboradores. Abaixo, listamos as medi- 6 - Investimentos
% Participação 2021 2020
das aplicadas: • Adoção do trabalho remoto para a maior parte da equipe dos Empresas
28,57 30.214 30.228
escritórios do Rio e São Paulo, realizada até o mês/08/21. • Para os colabora- Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda.
25,00 34.147 34.538
dores que precisam trabalhar nos escritórios e após a retomada das atividades Solace Empreendimentos Imobiliários S.A.
33,33 1.024 2.907
presenciais, houve intensificação da higienização dos ambientes de trabalho, Concessionária Rio Barra
25,00
instalação de dispensers de álcool em gel, sinalização interna e adoção de Concessionária Porto Novo (*)
137
137
protocolos para evitar a disseminação da doença como aferição da tempera- Outros investimentos
65.522 67.810
tura ao chegar, distanciamento de mesas, obrigatoriedade do uso de máscaras, etc.. • Disponibilização de infraestrutura para atender às necessidades * Investimento zerado em função do patrimônio líquido negativo da Investida.
2021
2020
dos colaboradores em home office, como equipamentos eletrônicos, cadeiras 7 - Imobilizado
Taxa de
Depree material de escritório. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras:
depreciaciação
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas
ção anual Custo acumulada Líquido Líquido
com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as
10% a
disposições da Lei das S.A., as normas estabelecidas pelo Conselho Federal
16,66% 104.431 (104.431)
de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pro- Máquinas e equipamentos
Veículos
20% 23.475
(22.831)
644
nunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações financeiras são apresenOutros
imobilizados
15%
10.155
(8.522)
1.633
1.808
tadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas para
138.061 (135.784) 2.277 1.808
milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. 2.1 - Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de 8 - Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social, em 31/12/21, está
caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente representado por 546.918.198 (453.168.198 em 31/12/20) ações nominativas
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um e sem valor nominal, sendo 326.661.279 (270.666.626 em 31/12/20) ordináinsignificante risco de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade rias e 220.256.919 (182.501.572 em 31/12/20) preferenciais, totalmente subsimediata para atender a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações crito e integralizado. Reservas de lucros: Em 31/12/21 e 2020, as reservas
financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas pelo valor da aplica- de lucros não foram constituídas devido à Cia. ter apresentado prejuízo no
ção acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data das demonstra- exercício. 9 - Seguros: A Cia. adota a política de manter cobertura de seguções financeiras. São representadas basicamente por operações compromis- ros para os bens próprios de seu ativo imobilizado, em montante considerado
sadas e por CDB (Certificado de Depósito Bancário) com garantia de recom- suficiente para cobrir todos os riscos existentes. Possui também apólices de
pra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. 2.2 riscos nomeados, com Cob. determinada, definida por orientação de espe- Contas a receber de clientes: A conta é constituída pelas notas fiscais cialistas, levando em consideração a natureza e grau de risco do negócio,
emitidas e não recebidas, e dos serviços medidos e não faturados até em montantes considerado suficientes para cobrir eventuais perdas em seus
31/12/21. A Cia., no exercício findo em 31/12/21, avaliou não haver necessida- ativos e/ou responsabilidades. 10 - Instrumentos Financeiros: Os instrumende de registro da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A referida tos financeiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/21
provisão é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Cia. não e 2020 por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data.
será capaz de recuperar os saldos a receber. 2.3 - Estoques: Demonstrados A Administração desses instrumentos é efetuada através de estratégias opepelo valor de custo do estoque, incluindo todos os custos de aquisição, bem racionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle
como outros custos indiretos. Não estão registrados por quantias superiores consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as
àquelas que se espera que sejam realizadas com seu uso ou venda. vigentes no mercado. A Cia. não tem a prática de operar com derivativos
2.4 - Ativos e passivos tributários: Ativos e passivos tributários correntes do ou quaisquer outros ativos de risco. A Cia. possui exposição para os seguinúltimo exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável tes riscos resultantes de instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de
esperado ou a ser recolhido para as autoridades fiscais. A Administração, pe- liquidez e risco de mercado. As políticas de gerenciamento de risco da Cia.

Demonstrações dos Resultados - Exercícios Findos em 31 de
dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)
Notas
2021
2020
Receita bruta da prestação de serviços
2.14 31.614 41.864
Impostos e contribuições sobre serviços
(955) (2.200)
Receita operacional líquida
30.659 39.664
Custo dos serviços prestados
2.15 (22.509) (21.573)
Lucro bruto
8.150 18.091
Receitas (despesas) operacionais
(38.513) (39.757)
Gerais e administrativas
(39.592) (53.092)
Depreciação e amortização
(184)
(561)
Financeiras, líquidas
(7.217)
7.087
Resultado de equivalência patrimonial
(2.288) (1.110)
Outras operacionais, líquidas
2.16 10.768
7.919
Prejuízo antes do IR e da contribuição social
(30.363) (21.666)
1.263
455
IR e contribuição social - diferidos
Prejuízo do exercício
(29.100) (21.211)
Quantidade de ações (por lotes mil)
546.918 453.168
Prejuízo do exercício por ação - R$
(0,05)
(0,05)
Demonstrações dos Resultados Abrangentes - Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Nota
2021
2020
Prejuízo do exercício
(29.100) (21.211)
Itens que serão reclassificados subsequentemente
para o resultado:
Ajuste de avaliação patrimonial
2.14
841
2.112
Resultado abrangente do exercício
(28.259) (19.099)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios
Findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares reais)
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício
(29.100) (21.211)
Ajustes para conciliar o resultado com os recursos
líquidos gerados pelas atividades operacionais:
2.472
1.671
Depreciação e amortização
184
561
Equivalência patrimonial
2.288
1.110
2.725 (31.893)
Variações nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes
(3.913)
5.308
Créditos tributários
1.650
1.917
Créditos com partes relacionadas
1.886
26
IR e contribuição social diferidos
(830)
634
Outros ativos
881 (1.089)
Fornecedores
(3.095) (4.081)
Tributos e obrigações sociais
(149) (4.704)
Parcelamentos
6.788
818
Débitos com partes relacionadas
151 (31.339)
Ajuste de avaliação patrimonial
841
2.112
Outros passivos
(1.485) (1.495)
Recursos líquidos aplicados pelas atividades operacionais (23.903) (51.433)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Baixa de imobilizado
(653)
93
- (3.780)
Investimentos
Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos
(653) (3.687)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Aumento de capital social
30.000
(4.100) 30.000
Adiantamento para futuro aumento de capital
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamentos 25.900 30.000
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
1.344 (25.120)
Demonstração do aumento (redução) no caixa e
equivalentes de caixa:
No início do exercício
36.333 61.453
No fim do exercício
37.677 36.333
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
1.344 (25.120)
foram estabelecidas para identificar e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os riscos e a aderência aos
limites impostos. As políticas de risco e os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado e atividades do grupo.
11 - Eventos Subsequentes: A Administração avaliou os possíveis impactos relacionados a COVID-19, considerando os riscos aos quais a Cia. está
exposta, e chegou à conclusão de que não existem efeitos relevantes que
impactam as demonstrações financeiras da Cia.. 12 - Aprovação das Demonstrações Financeiras: Às Demonstrações Financeiras foram aprovadas
pela Administração da Cia. em 14/04/22.
Andreia Cardoso de Lima - Contadora - CRC-RJ 094712/O-2
Relatório dos Auditores Independentes: Aos Acionistas e administradores
da Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. Rio de Janeiro – RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Carioca ChristianiNielsen Engenharia S.A., (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial
em 31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela 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 seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A., em 31/12/21, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 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 “Responsabilidade do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Cia. 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.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o
relatório do auditor: A administração da Cia. 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 administração e da governança
pelas demonstrações financeiras: A administração da Cia. 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 dessas
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar
a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança
da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades dos auditores independentes 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 detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
parte de uma 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 nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos
controles internos da Cia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que
existe incerteza significativa 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 Cia. 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 planejado, da época
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante
nossos trabalhos. RJ, 14/04/22. Lopes, Machado Auditors, Consultants &
Business Advisers; BKR - Independent Member of BKR International CRC-RJ - 2026/O-5. Mário Vieira Lopes - Contador - CRC-RJ 060.611/O-0,
José Carlos de Almeida Martins - Contador - CRC-RJ 036.737-0.
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