Quinta-feira, 28/04/2022

ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ 13.091.720/0001-51

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021
da Econit Engenharia Ambiental 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. Niterói, 31 de março de 2022. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Nota 31.12.2021 31.12.2020
Ativo
Nota 31.12.2021 31.12.2020 Passivo
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
Circulante
Circulante
Nota 31.12.2021 31.12.2020
Fornecedores
7
6.931
4.909
2.711
2.664
Caixa e equivalentes de caixa�������������������� 4
82.025
87.280
Obrigações fiscais
8
260
162 Receita operacional líquida�������������������������� 12
(80.142)
(84.067)
Salários e encargos sociais
9
4.450
4.707 Custos dos serviços prestados�������������������� 13
Estoque�������������������������������������������������������
319
222
1.883
3.213
Outras contas a pagar
26
29 Lucro Bruto�������������������������������������������������
Impostos a compensar�������������������������������� 5
6.729
5.652
Despesas (receitas) operacionais:
11.667
9.807
Despesas administrativas��������������������������� 14
(2.136)
(1.742)
6
40 Não Circulante
Outras contas a receber������������������������������
Despesas tributárias�����������������������������������
(179)
(61)
Provisão para contingências
10
12
144
9.765
8.578
Outras���������������������������������������������������������
151
336
12
144
(2.164)
(1.467)
Patrimônio Líquido
11
Não Circulante
15
Capital social
8.161
8.161 Resultado financeiro
Imobilizado�������������������������������������������������� 6
9.030
9.958
Receitas financeiras������������������������������������
255
211
Reservas de lucros
424
Despesas financeiras����������������������������������
(1.443)
(1.538)
Prejuízos acumulados
(1.045)
9.030
9.958
(1.188)
(1.327)
7.116
8.585
18.795
18.536 Total do Passivo e Patrimônio líquido
Total do Ativo����������������������������������������������
18.795
18.536 Resultado antes do imposto de renda
e contribuição social��������������������������������
(1.469)
419
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Imposto de renda e contribuição social
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
sobre o lucro��������������������������������������������� 16
(Em milhares de reais)
Contribuição social��������������������������������������
(33)
Imposto de renda����������������������������������������
(64)
Reservas de lucros
Lucros ou
(Prejuízo)/Lucro líquido do exercício�������
(1.469)
322
Capital
Capital a
Reserva
Reserva de
prejuízos
social integralizar
legal retenção de lucros
Total acumulados
Total (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício
por ação do capital social���������������������������
(0,18)
0,04
Saldos em 1º de janeiro de 2020�������������������������������������
8.162
(1)
102
1.941
2.043
10.204
As notas explicativas da administração
Lucro líquido do exercício�������������������������������������������������
322
322
são parte integrante das demonstrações contábeis.
Constituição da reserva legal��������������������������������������������
16
16
(16)
Transferência para reserva de lucro���������������������������������
306
306
(306)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
Distribuição de dividendos conf. AGO de 28/07/2020
(1.941)
(1.941)
(1.941)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
Saldos em 31 de dezembro de 2020�������������������������������
8.162
(1)
118
306
424
8.585
(Em milhares de reais)
Prejuízo do exercício���������������������������������������������������������
(1.469) (1.469)
31.12.2021 31.12.2020
Compensação de prejuízos����������������������������������������������
(118)
(306)
(424)
424
(1.469)
322
Saldos em 31 de dezembro de 2021�������������������������������
8.162
(1)
(1.045)
7.116 (Prejuízo)/Lucro líquido do exercício�����������������������
Outros Resultados Abrangentes�����������������������������
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
Resultado Abrangente do exercício��������������������
(1.469)
322
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
As notas explicativas da administração
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
são parte integrante das demonstrações contábeis.
1 - Contexto Operacional: 1.1 – Objeto Social: A Econit Engenharia Ambiental Os passivos contingentes são avaliados pela Administração com o apoio dos
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
S.A. (Companhia) é uma sociedade anônima de capital fechado, que iniciou assessores legais da Companhia, onde aqueles considerados como provável o
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
as suas operações em 26 de agosto de 2011 e tem como objetivo específico, risco de perda, e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com su(Em milhares de reais)
a execução, por meio de Parceria Público-Privada na modalidade Concessão ficiente segurança, são provisionados nas demonstrações contábeis e os de Fluxo de caixa das atividades operacionais
31.12.2021 31.12.2020
Administrativa do serviço de limpeza pública, a disposição final, em aterro sa- perda possível, desde que relevantes, são divulgados nas notas explicativas. (Prejuízo)/lucro líquido do exercício�����������������������
(1.469)
322
nitário, e tratamento dos resíduos sólidos urbanos classificados, segundo a f) Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido): As despesas de Ajustes para reconciliar o prejuízo às disponibilidades:
ABNT, como sendo classe II-A e classe II-B, provenientes da limpeza urbana imposto de renda e contribuição social do período são calculados pelo regime Depreciação������������������������������������������������������������
833
26
do Município de Niterói.
de tributação do Lucro Real. Os encargos de imposto de renda e contribuição Baixa imobilizado����������������������������������������������������
95
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: a) Declaração de confor- social são calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do Reversão de contingências�������������������������������������
(132)
(77)
midade: As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas e estão balanço. A alíquota do imposto de renda é 15% com adicional de 10% sobre
(673)
271
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, uma base superior a R$ 240 anuais e a alíquota da contribuição social é de 9%. Variações nos ativos e passivos:
aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), em consonância O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as (Diminuição) em impostos a recuperar������������������
(1.077)
(1.171)
com a Lei das Sociedades por Ações, bem como as normas e procedimentos diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos Aumento (diminuição) em estoque������������������������
(97)
36
contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - PME ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis e são Aumento (diminuição) em outros ativos�����������������
34
403
(Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas). A elaboração das demons- determinados usando alíquotas de imposto (base a legislação fiscal) promulga- Aumento (diminuição) em fornecedores����������������
2.022
2.233
trações contábeis em conformidade com os CPCs exige a utilização de deter- das, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. g) Receita de ser- Aumento (diminuição) em obrigações fiscais
minadas estimativas contábeis essenciais. Requer, ainda, que a Administração viços: A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato
a pagar�����������������������������������������������������������������
98
(489)
julgue a maneira mais apropriada para a aplicação das políticas contábeis. As acrescido de variações decorrentes de solicitações adicionais, reclamações e Aumento (diminuição) em salários e encargos
áreas em que os julgamentos e estimativas significativos foram feitos para a pagamentos de incentivos contratuais, na condição em que seja provável que
a pagar�����������������������������������������������������������������
(257)
568
elaboração das demonstrações contábeis são apresentadas na Nota Explicati- elas resultem em receita e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão Aumento (diminuição) em outras obrigações���������
(3)
13
va nº 2.d. b) Data de aprovação das demonstrações contábeis: Estas demons- logo o resultado de um contrato de prestação de serviços possa ser estimado Caixa (utilizado nas)/proveniente das operações��
47
1.864
trações contábeis foram autorizadas para emissão e divulgação pelos adminis- de maneira confiável, a receita do contrato é reconhecida no resultado na medi- Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
tradores em 31 de março de 2022. c) Base de mensuração: As demonstrações da do estágio de conclusão do contrato. O estágio de conclusão é avaliado pela Dividendos pagos ou propostos�����������������������������
(1.941)
contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto pela valori- referência do levantamento dos trabalhos realizados. A receita compreende o Caixa líquido aplicado nas atividades
zação de certos ativos financeiros (mensurados a valor justo). A preparação valor justo da contraprestação recebida ou a receber pelo contrato de prestade financiamento��������������������������������������������������
(1.941)
das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis e o ção de serviço celebrado entre a Companhia e seus clientes. A receita é apre- Aumento de caixa e equivalentes de caixa���������
47
(77)
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo sentada líquida dos impostos, dos abatimentos e dos descontos. h) Resultado Demonstração do aumento no caixa
de aplicação das políticas contábeis do grupo. d) Moeda funcional e moeda de básico por ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divie equivalentes de caixa:
apresentação: Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Real, são do resultado do exercício, atribuído aos detentores de ações da Compa- No início do exercício���������������������������������������������
2.664
2.741
que é a moeda funcional e a moeda de apresentação da Companhia. Todos os nhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação No final do exercício�����������������������������������������������
2.711
2.664
saldos estão sendo apresentados em milhares de reais e foram arredondados durante o mesmo período. i) Demonstração dos Fluxos de Caixa: As demons- Aumento de caixa e equivalentes de caixa���������
47
(77)
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. e) Uso de trações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
As notas explicativas da administração
estimativas e julgamentos: Ao preparar as demonstrações contábeis a Admi- apresentadas de acordo com a seção 7 do CPC aplicável a pequenas e médias
são parte integrante das demonstrações contábeis.
nistração da Companhia se baseia em estimativas e premissas derivadas da empresas (CPC PME).
31.12.2021 31.12.2020 d) Resultado por ação
experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 4 - Caixa e Equivalente de Caixa
Resultado
Quantidade Resultado por
48
660
as quais se consideram razoáveis e relevantes. A aplicação das estimativas Bancos conta movimento����������������������������������������
do Exercício
de ações
ação - em R$
2.663
2.004 31.12.2021������������������
e premissas frequentemente requer julgamentos relacionados a assuntos que Aplicações de liquidez imediata (i)��������������������������
(1.469)
8.161
(0,18)
2.711
2.664 31.12.2020������������������
são incertos, com relação aos resultados das operações e ao valor dos ativos e
322
8.161
0,04
passivos. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem a men- (i) As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em CDBs
12
Receita
operacional
líquida
31.12.2021
31.12.2020
suração de instrumentos financeiros, provisão para perdas em ativos, provisão (Certificados de Depósitos Bancários), mantidas em instituições financeiras de
92.424
98.363
para imposto de renda e contribuição social e outras avaliações similares. Os primeira linha, com remuneração de 100% do Certificado de Depósito Interban- Receita de Serviços������������������������������������������������
Total de Receita Bruta�������������������������������������������
92.424
98.363
resultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experiências cário (CDI) em 2021 e 2020.
(-) ISS����������������������������������������������������������������������
(1.848)
(1.967)
e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos 5 - Impostos a Compensar
31.12.2021 31.12.2020 (-) PIS����������������������������������������������������������������������
(1.525)
(1.626)
resultados reais. 2.2 Novas normas e pronunciamentos emitidos e ainda não IRRF a recuperar�����������������������������������������������������
872
774 (-) COFINS��������������������������������������������������������������
(7.026)
(7.490)
aplicáveis: Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados IRPJ de anos anteriores a recuperar����������������������
2.342
1.713 Total de Impostos s/Faturamento������������������������
(10.399)
(11.083)
após 1º de janeiro de 2022, conforme segue: • 1o de janeiro de 2022 - Contra- CSLL de anos anteriores a recuperar���������������������
2.614
2.247 Receita Operacional Líquida��������������������������������
82.025
87.280
tos onerosos – custo de cumprimento de um contrato (alterações ao NBC TG CSLL retida na fonte a recuperar����������������������������
901
897
25 (R1) /IAS 37); • 1o de janeiro de 2022 - Ciclo anual de melhorias às normas INSS retido na fonte a recuperar�����������������������������
13
Custos
dos
serviços
prestados
31.12.2021
31.12.2020
21
IFRS 2018-2020 (alterações ao IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 e IAS 41); • 1o de
(11.169)
(9.649)
6.729
5.652 Insumos�������������������������������������������������������������������
janeiro de 2022 – Imobilizado – Receitas antes do uso pretendido (alterações
Pessoal��������������������������������������������������������������������
(35.293)
(35.783)
o
31.12.2021 31.12.2020 Locação�������������������������������������������������������������������
ao NBC TG 27 (R4) /IAS 16); • 1 de janeiro de 2022 - Referências à estrutura 6. Imobilizado
(21.217)
(26.074)
Taxa Anual
Depreconceitual (alterações ao NBC TG 15/IFRS 3); • 1o de janeiro de 2023 - Classi- a) Composição
Serviços de terceiros�����������������������������������������������
(9.969)
(11.221)
de Depreciação
Valor
Valor Depreciação������������������������������������������������������������
ficação de passivo como circulante e não circulante (alterações ao NBC TG 26
(753)
(26)
o
ciação % Custo acumulada residual
residual Outros����������������������������������������������������������������������
(R4) /IAS 1 e NBC TG 23/IAS 8); • 1 de janeiro de 2023 - IFRS 17 Contratos de
(1.741)
(1.314)
- 7.140
7.140
7.140
Seguro, e alterações à IFRS 17 Contratos de Seguro. A Companhia não adotou Terrenos���������������������
(80.142)
(84.067)
10 2.435
(676)
1.759
antecipadamente essas normas na preparação destas demonstrações contá- Instalações�����������������
14
Despesas
administrativas
31.12.2021
31.12.2020
beis. Entretanto, não se espera que essas normas novas e alteradas tenham Equipamentos de
(1.187)
(982)
campo e auxiliar�������
5
140
(115)
25
39 Manutenção�������������������������������������������������������������
um impacto significativo nas demonstrações contábeis da Companhia.
(53)
(39)
5
246
(162)
84
20 Comerciais��������������������������������������������������������������
3 - Resumo das Principais Políticas Contábeis: a) Apuração do resultado: É Veículos���������������������
Indedutíveis�������������������������������������������������������������
(26)
(21)
apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios. Imobilizações em
(870)
(700)
andamento��������������
2.728 Outras����������������������������������������������������������������������
b) Instrumentos financeiros: (i) Ativos financeiros não derivativos: A Compa(2.136)
(1.742)
10
49
(27)
22
31
nhia reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da negociação na Outras imobilizações��
31.12.2021 31.12.2020
10.010
(980) 9.030
9.958 15 - Resultado financeiro líquido
qual a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do insReceitas Financeiras�����������������������������������������������
trumento. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de b) Movimentação do imobilizado
Sobre aplicações financeiras���������������������������������
73
61
caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são compenEquip.
ImobiJuros����������������������������������������������������������������������
194
160
sados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente
Terde
lizações
(-) PIS e COFINS s/receitas financeiras����������������
(12)
(10)
quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a
re- Insta- Campo
Veí- em andaTotal������������������������������������������������������������������������
255
211
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o pas- Descrição
nos lações e Aux. culos
mento Outros Total
Despesas Financeiras��������������������������������������������
sivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes Saldo líquido
Bancária�����������������������������������������������������������������
(32)
(31)
de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimen- em 31.12.2020�� 7.140
39
20
2.728
31 9.958
Descontos concedidos�������������������������������������������
(1.386)
(1.475)
to original de até 90 dias a partir da data da contratação, os quais são sujeitos a Adições�������������
Juros����������������������������������������������������������������������
(25)
(32)
um risco insignificante de alteração no valor e são utilizadas na gestão das Baixas���������������
(95)
(95) Total������������������������������������������������������������������������
(1.443)
(1.538)
obrigações de curto prazo. A Companhia possui classificados em caixa e equi- Transferências��
- 2.435
198
(2.633)
- Resultado Financeiro Líquido������������������������������
(1.188)
(1.327)
valentes de caixa saldos em conta corrente bancária e aplicações financeiras, (+) Baixas de
16
Despesas
de
IRPJ
e
CSLL:
Conciliação
da
despesa
de
imposto
de
renda
conforme Nota Explicativa n° 4. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e depreciação�������
recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou de- (-) Depreciações��
(676)
(14) (134)
(9) (833) e contribuição social no resultado:
31.12.2021 31.12.2020
termináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Os empréstimos e Saldo líquido
recebíveis são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método em 31.12.2021�� 7.140 1.759
25
84
22 9.030 Resultado antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social�������������������������������������������������
(1.469)
419
de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução do valor recuperá- Saldo líquido
vel. A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efe- em 31.12.2019 7.140
52
27
2.728
38 9.985 Imposto de Renda e Contribuição Social às
alíquotas nominais (34%)��������������������������������������
(142)
tiva, exceto para créditos de curto prazo quando o reconhecimento dos juros Adições�������������
seria imaterial. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros: Ativos Baixas���������������
(180)
(46)
(226) Efeito do Imposto de Renda e Contribuição
Social sobre:
financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do resultado, (+) Baixas de
Adições permanentes��������������������������������������������
(7)
são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada depreciação�������
180
46
226
53
período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhe- (-) Depreciações��
(13)
(7)
(7)
(27) Outros��������������������������������������������������������������������
Despesa com Imposto de Renda e
cidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor recuperá- Saldo líquido
Contribuição Social������������������������������������������������
(97)
vel do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham em 31.12.2020�� 7.140
39
20
2.728
31 9.958
ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuDespesas de Contribuição Social��������������������������
(33)
31.12.2021 31.12.2020
ros estimados desse ativo. (ii) Passivos financeiros não derivativos: A Com- 7 - Fornecedores
Despesa de Imposto de Renda������������������������������
(64)
6.931
4.909
panhia reconhece títulos de dívida emitidos e passivos subordinados inicial- Fornecedores nacionais (i)��������������������������������������
(97)
6.931
4.909 Alíquota efetiva de Imposto de Renda
mente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros
(incluindo dos passivos designados pelo valor justo registrados no resultado) (i) Representado basicamente por faturas em aberto de fornecedores de insue Contribuição Social���������������������������������������������
0%
23%
são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se mos e serviços utilizados nas operações da Companhia.
Não foram constituídos impostos diferidos sobre os prejuízos fiscais e base netorna uma parte nas disposições contratuais do instrumento. A Companhia clas- 8 - Obrigações Fiscais
31.12.2021 31.12.2020 gativa de contribuição social em 2021.
sifica os passivos financeiros não derivativos a valor justo por meio do resulta- PIS s/Faturamento��������������������������������������������������
2
6 17 - Gestão de Riscos Financeiros: a) Considerações Gerais: As políticas
do. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo COFINS s/Faturamento�������������������������������������������
11
27 de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas para identificar
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento Impostos retidos de terceiros����������������������������������
245
128 e analisar os riscos, definir limites de riscos e controles apropriados, e para
inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através PIS e COFINS s/Receitas financeiras���������������������
2
1 monitorar os riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e
do método dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos: A
260
162 os sistemas são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de
Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo
31.12.2021 31.12.2020 mercado e atividades da Companhia. As atividades da Companhia a expõem a
com suas políticas financeiras, a Companhia não efetua operações envolvendo 9 - Salários e Obrigações Sociais
1.060
1.155 diversos riscos financeiros: risco de liquidez, risco de crédito e exposição a risco
instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. c) Estoques: Os es- Salários a pagar������������������������������������������������������
2.626
2.721 de taxa de juros. A gestão de risco da Companhia concentra-se na imprevisibitoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, reduzido por Provisão de férias e encargos���������������������������������
764
831 lidade dos mercados financeiros e busca minimizar os potenciais efeitos adverprovisão para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O custo dos esto- Encargos sociais a recolher������������������������������������
4.450
4.707 sos no seu desempenho financeiro. A gestão de risco é pautada pela identificaques inclui gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem dos estoques. No caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabri- 10 - Provisões para contingências: A Companhia é ré em processos traba- ção, mensuração e mitigação dos riscos mapeados para todos os negócios da
cação baseadas na capacidade normal de operação. A Companhia utiliza o lhistas e cíveis para os quais a Administração entende ter constituído, com base Companhia. b) Gerenciamentos de Riscos: A Companhia está exposta: (i) a
método de custeio por absorção. Os custos diretos são apropriados mediante nas informações recebidas dos seus assessores jurídicos e na experiência an- riscos de liquidez, em virtude da possibilidade de não ter caixa suficiente para
apontamento de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio terior referente às quantias reivindicadas, provisão para contingências em mon- atender suas necessidades operacionais; (ii) aos riscos de mercado, decorrende rateio com base na capacidade normal de produção, incluindo gastos incor- tante considerado suficiente para cobrir perdas prováveis. Em 31 de dezembro tes de variações das taxas de juros e preços; e (iii) aos riscos de crédito, decorrentes da possibilidade de inadimplemento de suas contrapartes em aplicações
ridos na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros de 2021 foi constituída provisão no valor de R$ 12 (R$ 144 em 2020).
financeiras e contas a receber. A gestão de riscos de liquidez, de mercado e de
custos incorridos em trazê-los às suas localizações e condições existentes. A
Possível crédito se dá através de mecanismos de manutenção de caixa mínimo e acomCompanhia reconhece as perdas, quando aplicável, nos estoques consideran31.12.2021 31.12.2020 panhamento do mercado financeiro, buscando minimizar a exposição dos atido a diferença entre o preço praticado e custo médio apurado. d) Imobilizado: Trabalhista���������������������������������������������������������������
12
140 vos e passivos, de modo a proteger a rentabilidade dos contratos e o patrimônio.
Demonstrado aos custos de aquisição, formação ou construção, deduzidos das Cíveis ���������������������������������������������������������������������
4 18 - Seguros: Por exigência contratual, a Companhia mantém cobertura de sedepreciações que não supera o valor provável de recuperação determinado
12
144
com base nos resultados das operações futuras. As depreciações são calcula- Não existem processos classificados como possíveis para o exercício findo em guros para garantir a execução do serviço público de disposição final em aterro
sanitário dos resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana do município de
das pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada dos bens, 31 de dezembro de 2021 e de 2020 a ser divulgado.
conforme descrito na Nota Explicativa nº 6. A Companhia avalia a cada exercí- 11 - Patrimônio líquido: a) Capital Social: O capital social subscrito em 31 de Niterói. As premissas de risco adotadas e importância seguradas, dada a sua
natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações concio o valor para identificação da recuperabilidade de ativos (impairment). Um dezembro de 2021 e de 2020 é de 8.161.560 (oito milhões, cento e sessenta e
tábeis e, portanto, não foram revisadas por nossos auditores independentes.
ativo imobilizado é considerado passível de ajuste de desvalorização quando um mil, quinhentas e sessenta) ações nominativas, sem valor nominal, sendo
31.12.2021
seu valor contábil exceder seu valor recuperável. Os métodos de depreciação, integralizadas 8.160.848 (oito milhões, cento e sessenta, oitocentas e quarenta
Importâncias
Prêmios
as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exer- e oito), restando integralizar 712 (setecentos e doze) todas ações ordinárias. Risco Coberto
Vigência
Seguradas
Líquidos
cício e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança das estimativas con- b) Reserva legal e distribuição de lucros e dividendos: O Estatuto prevê que
04/07/2021 a
tábeis. e) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Provisões são dos lucros líquidos apurados nos exercícios serão destinados 5% (cinco por Seguro Executor - CLIN������������ 04/07/2022
8.886
21
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para cento) à constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do Total������������������������������������������
8.886
21
os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contin- capital social e 3% (três por cento) à distribuição aos acionistas como dividendo
gência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da pro- obrigatório, podendo a Assembleia Geral deliberar pela distribuição a menor. DIRETORIA
babilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia c) Reserva de retenção lucros: O Estatuto prevê que após a constituição da
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais reserva legal e da distribuição aos acionistas como dividendo obrigatório, a As- Carlos Alberto Lima Moreira - Diretor Administrativo
e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assesso- sembleia Geral poderá deliberar pela retenção de todo o lucro. No exercício Fabio de Andrade Pereira - Diretor Operacional
res legais da Companhia. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentou prejuízo no exercí- Diego Antunes Brito - Diretor Financeiro
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, cio e realizou a compensação das reservas de lucros existentes para absorção
conclusões de inspeções fiscais, trabalhistas e previdenciárias ou exposições parcial desse prejuízo. Consequentemente, não houve proposta de distribuição CONTADOR
Walter Luis da Silva Junior - CRC-RJ 093.575/O-7
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. de dividendos no ano de 2021.
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ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A.
CNPJ 13.091.720/0001-51

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
ECONIT ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. - Rio de Janeiro - RJ
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Econit Engenharia
Ambiental 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 Econit Engenharia Ambiental 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. 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
CRC SP 025.583/O-1
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