Sábado, domingo e segunda-feira, 09, 10 e 11/04/2022

Central de Tratamento de Resíduos Barra Mansa S.A.

CNPJ: 10.840.738/0001-10
Demonstração dos resultados dos exercícios
Demonstração dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 2020
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais) _____________________________________________________________
(Valores expressos em milhares de reais)
(Valores expressos em milhares de reais)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
31/12/2021 _________
31/12/2020 Fluxo
_________
2021 ______
2020
				 de caixa das atividades operacionais
______
Ativo
31/12/2021 _________
31/12/2020 				
				
_________
Receita operacional líquida
21.167
22.443 Lucro líquido do exercício
544
5.464
Circulante
Custo dos serviços prestados
(17.416) _________
(16.507) Ajustes de reconciliação do lucro líquido do exercício ao
_________
Caixa e equivalentes de caixa
8
4 				
5.936 caixa gerado pelas atividades operacionais
3.751 _________
				 bruto
_________
Aplicações financeiras
6
674 Lucro
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
1.996
(39)
Contas a receber de clientes
5.641
3.073 Receitas (despesas) operacionais
(657)
(393) Depreciação e amortização
9.514
8.945
Outros
ativos
540 _________
718 Gerais e administrativas
				
_________
receitas (despesas)
(1.499) _________
888 Juros e multas provisionados
				
_________
166
Total
6.195 _________
4.469 Outras
				 do ativo circulante
_________
				
(2.156)
495 Provisão para contingências
(495)
(850)
Não circulante		
46
39 Redução (aumento) nos ativos
Partes relacionadas
57.826
55.321 Receitas financeiras
financeiras
(451) _________
(245) Contas a receber de clientes
				
_________
(4.564)
(794)
Imobilizado
14.007
19.755 Despesas
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social _________
1.190 _________
6.225 Depósitos judiciais
(2)
Intangível
282
274 				
de renda e contribuição social
(646) _________
(761) Outros ativos
				
_________
178
689
Direito de uso
1.284 _________
48 Imposto
				
_________
544 _________
5.464 Aumento (redução) nos passivos
Total
73.399 _________
75.398 Lucro
				 do ativo não circulante
_________
				 líquido do exercício
_________
Fornecedores
(189)
(595)
Total
79.594 _________
79.867
				 do ativo
_________
Demonstrações dos resultados abrangentes
_____________________________________________________________
1.165
224
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais) Outorgas a pagar
Passivo
31/12/2021 _________
31/12/2020 _____________________________________________________________
				
_________
Salários e encargos sociais
34
14
Circulante		
31/12/2021 _________
31/12/2020 Impostos e contribuições a recolher
				
_________
(127)
Passivo de arrendamento
687
9 Lucro líquido do exercício
544
5.464 Parcelamento de impostos
273
756
Fornecedores
941
1.130 				
Outros resultados abrangentes
_________- _________- Juros pagos
(126)
Outorgas a pagar
2.150
985 Total
544 _________
5.464 Adiantamento de clientes
				 do resultado abrangente do exercício
_________
(15)
Salários e encargos sociais
432
398
25 ______
(2)
Outros
passivos
				
______
Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido
Impostos e contribuições a recolher
1.109
1.236
8.379 ______
13.810
				 líquido gerado pelas atividades operacionais
______
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Valores expressos em milhares de reais) Caixa
Parcelamento de impostos
376
228 _____________________________________________________________
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Adiantamentos de clientes
24
39 						 ReserAquisições de ativo imobilizado
(2.838) (3.459)
Reva de Lucros
Outros
passivos
27 _________
2 					
				
_________
Aplicações
financeiras
668 ______
(458)
				
______
Capital serva Investi- acumuTotal
5.746 _________
4.027 				
				 do passivo circulante
_________
(2.170) ______
(3.917)
				 líquido aplicado nas atividades de investimento
______
social ______
legal _______
mentos ______
lados ______
Total Caixa
				
______
Não circulante 		
39.825
656
8.686
- 49.167 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Passivo de arrendamento
567
- Saldos em 1° de janeiro de 2020
Pagamentos de passivo de arrendamento
(967)
15.828
18.561 Lucro líquido do exercício
Partes relacionadas
- 5.464 5.464 Partes
(5.238) ______
(9.889)
relacionadas
				
______
Parcelamento de impostos
1.441
1.316 				
Destinação do resultado do exercício ______- ______
273 _______
5.191 ______
(5.464) ______- Caixa
(6.205) ______
(9.889)
				 líquido aplicado nas atividades de financiamento
______
Provisão para contingências
837 _________
1.332 Saldos em 31 de dezembro de 2020 39.825
				
_________
929 13.877
- 54.631 Aumento
no saldo de caixa e equivalentes de caixa
4 ______
4
				
______
Total do passivo não circulante
18.673 _________
21.209 Lucro líquido do exercício
				
_________
- 14.806 (14.806)
544
544 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
4
Patrimônio líquido
Destinação do resultado do exercício ______- ______
27 _______
517 ______
(544) ______- Caixa
8 ______
4
				 e equivalentes de caixa no final do exercício
______
Capital social
39.825
39.825 				
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ______
39.825 ______
15.762 _______
(412) ______- ______
55.175 Aumento
no saldo de caixa e equivalentes de caixa
4 ______
4
				
______
Reserva de lucros
15.350 _________
14.806 				
				
_________
Total do patrimônio líquido
54.631
55.175 _________
				
_________
Leonardo Roberto Pereira dos Santos - Diretor
Jessé Gonçalves de Lima Andrade - Contador - CRC/RJ 115836/O-8
Total do passivo e do patrimônio líquido
79.594 _________
79.867
				
_________
As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
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