
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 
da EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente S/A. A Administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores 
e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. Rio de Janeiro, 31 de março de 2022. A Diretoria.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 
(Em milhares de reais)

EBMA - EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S.A.
COMPANHIA FECHADA

CNPJ Nº 01.369.424/0001-90

Ativo Notas 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ����������������� 4 14.061 10.351
Contas a receber de clientes 5 1.849 1.727
Estoque ���������������������������������������������������� 213 141
Impostos a compensar ����������������������������� 6 209 203
Outras contas a receber ��������������������������� - 17

16.332 12.439
Não Circulante
Imobilizado ����������������������������������������������� 7 601 586

601 586
Total do Ativo ������������������������������������������� 16.933 13.025

Passivo Notas 31.12.2021 31.12.2020
Circulante
Fornecedores ������������������������������������������� 8 928 1.279
Empréstimos e financiamentos ���������������� 9 76 76
Obrigações fiscais ������������������������������������ 10 270 268
Salários e encargos sociais ��������������������� 11 1.046 985
Outras contas a pagar ������������������������������ - 9

2.320 2.617
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos ���������������� 9 76 153
Impostos diferidos ������������������������������������ 163 58

239 211
Patrimônio Líquido 12
Capital social  ������������������������������������������� 7.883 7.883
Reservas de lucros  ��������������������������������� 6.491 2.314

14.374 10.197
Total do Passivo e Patrimônio líquido ��� 16.933 13.025

Notas 31.12.2021 31.12.2020
Receita operacional líquida ����������������������� 13 22.267 20.345
Custos dos serviços prestados������������������ 14 (14.249) (15.955)
Lucro Bruto ���������������������������������������������� 8.018 4.390
Despesas (receitas) operacionais:
Despesas administrativas ������������������������ 15 (590) (709)
Despesas tributárias �������������������������������� 16 (1.668) (1.081)
Outras ������������������������������������������������������ 13 75

(2.245) (1.715)
Resultado financeiro 17
Receitas financeiras ��������������������������������� 487 194
Despesas financeiras ������������������������������� (38) (32)

449 162
Resultado antes do imposto de renda
 e contribuição social ����������������������������� 6.222 2.837
Imposto de renda e contribuição social
 sobre o lucro ������������������������������������������ 18
Contribuição social ����������������������������������� (544) (307)
Imposto de renda ������������������������������������� (1.396) (810)
Imposto de renda e contribuição social
 diferidos �������������������������������������������������� (105) (58)

Lucro líquido do exercício ���������������������� 4.177 1.662
Lucro líquido do exercício por ação do
 capital social ������������������������������������������� 0,53 0,21

31.12.2021 31.12.2020
Lucro Liquido do Exercício ������������������������������������� 4.177 1.662
Outros Resultados Abrangentes����������������������������� - -
Resultado Abrangente Total �������������������������������� 4.177 1.662

Reservas de lucros Lucros ou
Capital Reserva Reserva de prejuízos
social legal Retenção de lucros Total acumulados Total

Saldos em 1º de janeiro de 2020 ������������������������������������ 7.883 33 619 652 - 8.535
Lucro líquido do exercício�������������������������������������������������� - - - - 1.662 1.662
Constituição da reserva legal �������������������������������������������� - 83 - 83 (83) -
Transferência para reserva de lucro ���������������������������������� - - 1.579 1.579 (1.579) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 ������������������������������ 7.883 116 2.198 2.314 - 10.197
Lucro líquido do exercício�������������������������������������������������� - - - - 4.177 4.177
Constituição da reserva legal �������������������������������������������� - 209 - 209 (209) -
Transferência para reserva de lucro ���������������������������������� - - 3.968 3.968 (3.968) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 ������������������������������ 7.883 325 6.166 6.491 - 14.374

 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis. 

31.12.2021 31.12.2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício ������������������������������������� 4.177 1.662
Ajustes para reconciliar o prejuízo às
 disponibilidades:
Depreciação ��������������������������������������������������������� 46 41
Resultado na alienação de imobilizado ��������������� 8 -
Aumento de imposto de renda e contribuição
 social diferidos ��������������������������������������������������� 105 58
Juros e encargos sobre empréstimos e
 financiamentos ��������������������������������������������������� 38 32

4.374 1.793
Variações nos ativos e passivos:
Aumento (diminuição) em contas a receber ��������� (122) 1.450
Aumento (diminuição) em impostos a recuperar �� (6) (188)
Aumento (diminuição) em estoque ����������������������� (72) (27)
Aumento (diminuição) em outros ativos ���������������� 17 255
Aumento (diminuição) em fornecedores ��������������� (351) 750
Aumento (diminuição) em salários, encargos
 e obrigações fiscais a pagar �������������������������������� 63 26
Aumento (diminuição) em outras obrigações (9) 5
Caixa proveniente das operações 3.894 4.064
(-) Juros pagos ������������������������������������������������������ (38) (32)
Recursos líquidos gerados nas atividades 
 operacionais �������������������������������������������������������� 3.856 4.032

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado ������������������������������ (69) (69)
Caixa líquido aplicado nas atividades de
 investimento �������������������������������������������������������� (69) (69)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Contratação (pagamento) de empréstimo
 e financiamento ��������������������������������������������������� (77) (76)
Caixa líquido aplicado nas atividades
 de financiamento ������������������������������������������������� (77) (76)

Aumento de caixa e equivalentes de caixa �������� 3.710 3.887
Demonstração do aumento no caixa e
 equivalentes de caixa:
No início do exercício ��������������������������������������������� 10.351 6.464
No final do exercício ����������������������������������������������� 14.061 10.351
Aumento de caixa e equivalentes de caixa �������� 3.710 3.887

1 - Contexto Operacional
1.1 - Objeto Social: A EBMA – Empresa Brasileira de Meio Ambiente S�A� 
(Companhia e/ou EBMA) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
subsidiária integral da VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A. Criada em 
04 de março de 1996, a Companhia tem como objeto social a execução 
de serviços de limpeza pública e particular, compreendendo a coleta e 
transporte de lixo domiciliar, urbano, hospitalar, industrial e especial, serviços 
de varrição de ruas, praças e logradouros públicos, operação e manutenção 
de sistemas de disposição de resíduos sólidos, operação, conservação, 
manutenção, modernização, ampliação e exploração de serviços públicos 
de coleta de lixo em geral, controle, operação, manutenção e funcionamento 
de usinas de reciclagem e compostagem de lixo e de aterro sanitário e a 
realização de serviços e atividades pertinentes e correlatas.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
a) Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis da Companhia 
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas 
(NBC TG 1000), em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, 
bem como as normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC – PME (Contabilidade para Pequenas 
e Médias Empresas). A elaboração das demonstrações contábeis em 
conformidade com os CPCs exige a utilização de determinadas estimativas 
contábeis essenciais. Requer, ainda, que a Administração julgue a maneira 
mais apropriada para a aplicação das políticas contábeis. As áreas em que 
os julgamentos e estimativas significativos foram feitos para a elaboração 
das demonstrações contábeis são apresentadas na Nota Explicativa nº 
2.d. b) Data de aprovação das demonstrações contábeis: Em 31 de março 
2022, a Diretoria da Companhia aprovou estas demonstrações contábeis 
e autorizou a sua divulgação. c) Base de mensuração: As demonstrações 
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela 
valorização de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A 
preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas 
contábeis e também o exercício de julgamento por parte da Administração 
da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do grupo. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
significativas estão divulgadas no item (d). d) Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, 
que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia. Todos 
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. e) Uso de estimativas e julgamentos: Ao preparar 
as demonstrações contábeis a Administração da Companhia se baseia em 
estimativas e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, 
incluindo expectativas de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis 
e relevantes. A aplicação das estimativas e premissas frequentemente 
requer julgamentos relacionados a assuntos que são incertos, com relação 
aos resultados das operações e ao valor dos ativos e passivos. Ativos e 
passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de 
instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão para 
imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os 
resultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências 
e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos 
resultados reais. 2.2. Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda 
não aplicáveis: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios 
iniciados após 1º de janeiro de 2022, conforme segue: • 1o de janeiro de 2022 
- Contratos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao 
NBC TG 25 (R1)/IAS 37); • 1o de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias 
às normas IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 
41); • 1o de janeiro de 2022 – Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido 
(alterações ao NBC TG 27 (R4)/IAS 16); • 1o de janeiro de 2022 - Referências 
à estrutura conceitual (alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1o de janeiro de 
2023 - Classificação de passivo como circulante e não circulante (alterações 
ao NBC TG 26 (R4)/IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); • 1o de janeiro de 2023 - 
IFRS 17 Contratos de Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. 
A Administração da Companhia não adotou antecipadamente essas normas 
na preparação destas demonstrações contábeis� Entretanto, não se espera 
que essas normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas 
demonstrações contábeis da Companhia�
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis
a. Apuração do resultado: É apurado em conformidade com o regime 
contábil de competência de exercícios. b. Instrumentos financeiros: 
(i)  Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os ativos 
financeiros inicialmente na data da negociação na qual a Companhia se 
torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Os ativos 
financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa e aplicações 
financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a 
Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção 
de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente� Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento 
original de até 90 dias a partir da data da contratação, os quais são sujeitos 
a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na gestão das 
obrigações de curto prazo. A Companhia possui classificados em caixa e 
equivalentes de caixa saldos em conta corrente bancária e aplicações 
financeiras, conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos  e  recebíveis: 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado 
ativo. Os empréstimos e recebíveis são mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 
perda por redução do valor recuperável. A receita de juros é reconhecida 
através da aplicação da taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto 
prazo quando o reconhecimento dos juros seria imaterial. Redução ao valor 
recuperável  de  ativos  financeiros:  Ativos financeiros, exceto aqueles 
designados pelo valor justo por meio do resultado, são avaliados por 
indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de 
relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, 
e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperável do 
ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido 
após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros 
estimados desse ativo. (ii)  Passivos  financeiros  não  derivativos:  A 
Companhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados 
inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos 
financeiros (incluindo dos passivos designados pelo valor justo registrados 
no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual 
a Companhia se torna uma parte nas disposições contratuais do instrumento� 
Os passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor justo 
registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação 
na qual a Companhia se torne uma parte das disposições contratuais do 
instrumento. A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos 
a valor justo por meio do resultado. Tais passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros 
efetivos. (iii)  Instrumentos  financeiros  derivativos:  A Companhia não 
opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas 
políticas contábeis, a Companhia não efetua operações envolvendo 
instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c. Contas a 
receber: Apresentadas ao valor contábil, não sendo aplicável o ajuste a 
valor presente. A Administração, fundamentada em análise dos históricos de 
perdas, constituiu provisão para perda esperada de créditos de liquidação 
duvidosa, em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis 
perdas na realização dos contas a receber. As provisões são constituídas 
pelos montantes considerados suficientes para cobertura de eventuais 
perdas, observando a avaliação da Administração quanto ao nível de risco. 
Essa avaliação, realizada periodicamente, considera a conjuntura 
econômica, a experiência passada e os riscos específicos e globais em 
relação às operações, aos devedores e garantidores. A Companhia adota 
como prática a provisão integral de contratos encerrados e não recebidos, e 
para as demais contas a receber com entidades públicos e privados não 
encerrados não constitui provisão para perdas esperadas. d. Estoque: Os 

estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, 
reduzido por provisão para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O 
custo dos estoques inclui gastos incorridos na produção, transporte e 
armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados, o custo inclui 
os gastos gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de operação. 
A Companhia utiliza o método de custeio por absorção. Os custos diretos 
são apropriados mediante apontamento de forma objetiva, e os custos 
indiretos são apropriados por meio de rateio com base na capacidade normal 
de produção, incluindo gastos incorridos na aquisição de estoques, custos 
de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas 
localizações e condições existentes. A Companhia reconhece as perdas no 
estoque considerando a diferença entre o preço praticado e custo médio 
apurado� e. Imobilizado: O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, 
líquido das depreciações registradas pelo método linear, considerando as 
respectivas taxas calculadas de acordo com a vida útil estimada, conforme 
descrito na Nota Explicativa nº 7. A Companhia avalia a cada exercício o 
valor para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Um ativo 
imobilizado é considerado passível de ajuste de desvalorização quando seu 
valor contábil exceder seu valor recuperável. Os métodos de depreciação, 
as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de 
exercício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das 
estimativas contábeis. f. Imposto de renda e contribuição social (corrente 
e diferido): As despesas de imposto de renda e contribuição social do 
período são calculados pelo regime de tributação do Lucro Real. Os impostos 
sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na 
proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos 
diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, 
o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado 
abrangente� Os encargos de imposto de renda e contribuição social são 
calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço� A 
alíquota do imposto de renda é 15% com adicional de 10% sobre uma base 
superior a R$240 anuais e a alíquota da contribuição social é de 9%. A 
Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela 
Companhia com relação às situações em que a regulamentação fiscal 
aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando 
apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades 
fiscais. g. Receita de vendas: A receita do contrato compreende o valor 
inicial acordado no contrato acrescido de variações decorrentes de 
solicitações adicionais, reclamações e pagamentos de incentivos contratuais, 
na condição em que seja provável que elas resultem em receita e possam 
ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um contrato de 
prestação de serviços possa ser estimado de maneira confiável, a receita do 
contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão do 
contrato. O estágio de conclusão é avaliado pela referência do levantamento 
dos trabalhos realizados. A receita compreende o valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber pelo contrato de prestação de serviço 
celebrado entre a Companhia e seus clientes� A receita é apresentada 
líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. h. Resultado 
básico por ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito através da 
divisão do resultado do semestre, atribuído aos detentores de ações da 
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em 
circulação durante o mesmo período. A Companhia não possui instrumentos 
com efeitos dilutivos, e, portanto, o resultado básico por ação é igual ao 
resultado diluído por ação. i. Demonstração dos Fluxos de Caixa: As 
demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e 
estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).
4 - Caixa e Equivalente de Caixa 31.12.2021 31.12.2020
Bancos conta movimento ��������������������������������������� 2.034 855 
Aplicações de liquidez imediata (i) ������������������������� 12.027 9.496 
Caixa e Equivalentes de Caixa líquido ���������������  14.061  10.351 
(i) As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs 
(Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras 
de primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito 
Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata sem perda significativa de 
valor em 2021 e em 2020.
5 - Contas a Receber de Clientes 31.12.2021 31.12.2020
Serviços executados a faturar (i) ���������������������������� 1.849 1.727 

 1.849  1.727 
(i) Representado por serviços medidos e não faturados. Em janeiro de 2022 
os serviços foram faturados e recebidos.
6 - Impostos a Compensar 31.12.2021 31.12.2020
IRRF a recuperar ���������������������������������������������������� 2 27 
IRPJ de anos anteriores a recuperar���������������������� 129 102 
CSLL de anos anteriores a recuperar �������������������� 38 37 
INSS retido na fonte a recuperar ���������������������������� 40 37 

209 203 

7 - Imobilizado 31.12.2021 31.12.2020
a) Composição Taxa Anual 

de Depre- 
ciação % Custo

Depre- 
ciação 

acumulada
Valor 

residual
Valor 

residual
Terrenos ��������������������� - 452 - 452 452
Instalações ����������������� 10 25 (9) 16 21
Equipamentos de
 campo e auxiliar ������� 5 634 (550) 84 33
Veículos���������������������� 5 1.349 (1.338) 11 37
Outras imobilizações��� 10 128 (90) 38 43

2.588 (1.987) 601 586
b) Movimentação do imobilizado

Descrição

Ter- 
re-

nos

Ins- 
tala- 
ções

Equip. de 
Campo e 

Aux.
Veí- 

culos Outros Total
Saldo líquido em 31.12.2020 �� 452 21 33 37 43 586
Adições ������������������������������������ - - 69 - - 69
Baixas �������������������������������������� - - (10) (229) (11) (250)
(+) Baixas de deprec./Amortiz. � - - 2 229 11 242
(-) Depreciações/Amortiz.�������� - (5) (10) (26) (5) (46)
Saldo líquido em 31.12.2021 �� 452 16 84 11 38 601
Saldo líquido em 31.12.2019 452 - 7 66 33 558
Adições ������������������������������������ - 25 803 3.593 2.534 6.955
Baixas �������������������������������������� - - (777) (3.647) (2.525) (6.949)
(+) Baixas de deprec./Amortiz. � - - 15 223 6 244
(-) Depreciações/Amortiz.�������� - (4) (15) (198) (5) (222)
Saldo líquido em 31.12.2020 �� 452 21 33 37 43 586
8 - Fornecedores 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores nacionais (i) 928 1.279 

928  1.279 
(i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de 
insumos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
9 - Empréstimos e financiamentos
a) Composição

Moda- 
lidade

Circulante Não Circulante
Taxa 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Banco
 Bradesco S�A� �� Finame TJLP 76 76 76 153

76 76 76 153
b) Financiamento por vencimento

31.12.2021 31.12.2020
Curto Prazo Curto Prazo
2022 ����������������������������� 76 2021 ����������������������������� 76 

Longo Prazo Longo Prazo
2023 ����������������������������� 76 2022 ����������������������������� 76 
2024 ����������������������������� - 2023 ����������������������������� 77 

76 153

Os contratos de financiamento não possuem covenants e as garantias dos 
contratos de financiamento são os próprios bens financiados (Equipamentos 
de campo e auxiliares), conforme demonstrado na nota explicativa n° 7.
10 - Obrigações fiscais 31.12.2021 31.12.2020
PIS s/Faturamento��������������������������������������������������  26  23 
COFINS s/Faturamento ������������������������������������������  122  106 
Obrigações fiscais sobre lucro �������������������������������  88  - 
Impostos retidos de terceiros ���������������������������������  29  138 
PIS e COFINS s/Receitas financeiras ��������������������  5  1 

270 268 
11 - Salários e encargos sociais 31.12.2021 31.12.2020
Salários a pagar �����������������������������������������������������  280  234 
Provisão de férias e encargos ��������������������������������  577  559 
Encargos sociais a recolher �����������������������������������  189  192 

 1.046 985 
12 - Patrimônio líquido
a) Capital Social: O capital social em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de 
dezembro de 2020, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 7.883 (sete 
milhões, oitocentos e oitenta e três mil reais), dividido em 7.883.000 (sete 
milhões, oitocentas e oitenta e três mil) ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal. b) Distribuição de lucros: O Estatuto prevê que dos lucros 
líquidos apurados nos exercícios serão destinados 5% (cinco por cento) à 
constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital 
social e 3% (três por cento) à distribuição aos acionistas como dividendo 
obrigatório, podendo a Assembleia Geral deliberar pela distribuição a menor� A 
administração da Companhia foi informada pelos seus únicos dois acionistas 
de que estes deliberarão na Assembleia Geral Ordinária pela retenção de 
todo o lucro do exercício, de forma que a proposta da administração e estas 
demonstrações contábeis não contemplam distribuição de dividendos, nos 
termos do art. 202, § 3º, II, da Lei 6.404/76. c) Reserva de retenção lucros: O 
Estatuto prevê que após a constituição da reserva legal e da distribuição aos 
acionistas como dividendo obrigatório, a Assembleia Geral poderá deliberar 
pela retenção de todo o lucro. d) Resultado por ação: 

Resultado 
do Exercício

Quantidade 
de ações

Resultado 
por ação

31.12.2021��������������������������  4.177 7.883  0,53 
31.12.2020��������������������������  1.662 7.883  0,21 
13 - Receita operacional líquida 31.12.2021 31.12.2020
Receita de Serviços������������������������������������������������  23.969  21.882 
Total de Receita Bruta ������������������������������������������ 23.969 21.882 
(-) ISS ��������������������������������������������������������������������� (718) (655)
(-) PIS ��������������������������������������������������������������������� (175) (157)
(-) COFINS ������������������������������������������������������������� (809) (725)
Total de Impostos s/Faturamento ����������������������� (1.702) (1.537)
Receita Operacional Líquida ������������������������������� 22.267 20.345 
14 - Custos dos serviços prestados 31.12.2021 31.12.2020
Insumos ������������������������������������������������������������������  (3.061)  (2.905)
Pessoal �������������������������������������������������������������������  (7.162)  (7.040)
Locação ������������������������������������������������������������������  (2.117)  (1.932)
Serviços de terceiros ����������������������������������������������  (1.234)  (3.363)
Depreciações/Amortizações ����������������������������������� (41) (41)
Outros ��������������������������������������������������������������������� (634) (674)

(14.249) (15.955)
15 - Despesas administrativas 31.12.2021 31.12.2020
Pessoal ������������������������������������������������������������������� (417)  (331)
Serviços de terceiros ����������������������������������������������  (49)  (26)
Impostos e taxas ����������������������������������������������������  -  (351)
Indedutíveis ������������������������������������������������������������  (56)  - 
Comerciais��������������������������������������������������������������  (61)  - 
Outras ���������������������������������������������������������������������  (7)  (1)

 (590)  (709)
16 - Despesas tributárias 31.12.2021 31.12.2020
IPVA ������������������������������������������������������������������������  (8)  (9)
IPTU �����������������������������������������������������������������������  (11)  (6)
Contribuição Sindical ����������������������������������������������  (54)  (65)
Impostos Municipais �����������������������������������������������  (700)  (1)
Impostos Federais ��������������������������������������������������  (895) (1.000)

(1.668) (1.081)
17 - Resultado financeiro líquido 31.12.2021 31.12.2020
Receitas Financeiras ���������������������������������������������
Sobre aplicações financeiras ��������������������������������  489  196 
Juros ���������������������������������������������������������������������  22 7 
(-) PIS e COFINS s/receitas financeiras ���������������  (24)  (9)

Total ����������������������������������������������������������������������� 487 194 
Despesas Financeiras �������������������������������������������
Bancária ����������������������������������������������������������������  (1)  (12)
Juros ���������������������������������������������������������������������  (18)  (9)
Encargos s/financiamentos �����������������������������������  (19)  (11)

Total �����������������������������������������������������������������������  (38)  (32)
Resultado Financeiro Líquido 449 162 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
EMPRESA BRASILEIRA DE MEIO AMBIENTE S.A.
Rio de Janeiro - RJ 
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis Empresa Brasileira de 
Meio Ambiente S�A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 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 contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira da Empresa Brasileira de Meio Ambiente S.A. em 31 de dezembro 
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000).
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 
contábeis”� 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as pequenas e médias 
empresas (NBC TG 1000 – Contabilidade para pequenas e médias 
empresas) e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 

relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, 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 contábeis, 
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. Os responsáveis pela governança da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis�
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam 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 contábeis individuais e consolidadas. 
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 contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 
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. • obtivemos 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 Companhia. • 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 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 contábeis 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 contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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�

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022.

Grant Thornton Auditores Independentes Marcio Romulo Pereira
CRC SP 025.583/O-1 CT CRC RJ 076774-O – 7

18 - Despesas de IRPJ e CSLL: Conciliação da despesa de imposto de 
renda e contribuição social no resultado:

31.12.2021 31.12.2020
Lucro antes do IR e Contribuição Social ����������������������� 6.222 2.837
IR e Contribuição Social às alíquotas nominais (34%) � (2.115) (965)
Efeito do Imp. de Renda e Contribuição Social sobre:
Adições permanentes ��������������������������������������������������� (19) (87)
Adições temporárias ����������������������������������������������������� (82) (192)
Exclusões temporárias �������������������������������������������������� 163 82
Outros ���������������������������������������������������������������������������� 114 45

Despesa c/Imposto de Renda e Contribuição Social ��� (1.940) (1.117)
Despesas de Contribuição Social �������������������������������� (544) (307)
Despesa de Imposto de Renda ������������������������������������ (1.396) (810)

(1.940) (1.117)
Alíquota efetiva de IR e Contribuição Social ����������������� 31% 39%

19 - Instrumentos Financeiros
a) Considerações Gerais: As políticas de gerenciamento de risco da 
Companhia 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 da Companhia. As atividades da Companhia as expõem a 
diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e exposição 
a risco de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia concentra-se na 
imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar os potenciais 
efeitos adversos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco é pautada 
pela identificação, mensuração e mitigação dos riscos mapeados para todos 
os negócios da Companhia� b) Gerenciamentos de Riscos: A Companhia 
está exposta: (i) a riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não 
ter caixa suficiente para atender suas necessidades operacionais; (ii) aos 
riscos de mercado, decorrentes de variações das taxas de juros e preços; e 

(iii) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento 
de suas contrapartes em aplicações financeiras e contas a receber. A gestão 
de riscos de liquidez, de mercado e de crédito se dá através de mecanismos 
de manutenção de caixa mínimo e acompanhamento do mercado financeiro, 
buscando minimizar a exposição dos ativos e passivos, de modo a proteger 
a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
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