Sábado, domingo e segunda-feira, 04, 05 e 06/06/2022.

SPE Itaborai Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 42.606.155/0001-16

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Ativo
2021 Passivo
2021
Ativo circulante
1 Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Caixa e equivalentes de caixa
1
Arrendamentos
Contas a receber de clientes
Fornecedores
Contas a receber com partes relacionadas
Fornecedores de partes relacionadas
Contrato Ativo
Obrigações trabalhistas
Estoques
Obrigações tributárias
Impostos a recuperar
Conta corrente intra grupo
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos de clientes
Despesas do exercício seguinte
Demais contas a pagar
Demais contas a receber
Obrigações com operações descontinuadas
Adiantamento para futuro aumento de capital
Ativo mantida para venda
- Passivo não circulante
Ativo não circulante
38.387 Empréstimos e financiamentos
Arrendamentos
Títulos e valores mobiliários
Provisão para fechamento de aterros
Mútuos com partes relacionadas
Provisão para demandas judiciais
Contas a receber de clientes
Provisão para passivo descoberto
Impostos a recuperar
Obrigações tributárias
Despesas do exercício seguinte
Impostos diferidos
Demais contas a receber
Adiantamentos de clientes
Investimentos
Demais contas a pagar
Ativo de direito de uso
Imobilizado
38.387
38.388
Intangível
- Patrimônio Líquido
38.387
Total do ativo
38.388 Capital social
Reserva de Capital
Demonstração do Resultado
Prejuízos acumulados
Exercicios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Adiantamento para futuro aumento de capital
1
2021 Participação de não controladores
Receita de prestação de serviços
- Total do passivo e patrimônio líquido
38.388
Custos dos serviços prestados
Demonstrações do resultado abrangente
Lucro bruto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Receitas (despesas) operacionais:
2021
Despesas gerais e administrativas
Despesas comerciais
- Prejuízo do período
Resultado de equivalêcia patrimonial
- Outros resultados abrangentes a serem reclassificados para o
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
- resultado do período em períodos subsequentes:
- Resultado abrangente do período
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Resultado antes das despesas e receitas financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
Despesas e receitas financeiras, líquidas
PreTotal ParticipaPrejuízo antes do IRPJ e CSLL
Reser- juízos atibuível ção de não
(-) Imposto de renda e contribuição social - correntes
Capital va de acumu- aos acio- controla(-) Imposto de renda e contribuição social - diferidos
Social capital lados
nistas
dores Total
Prejuízo líquido do exercício
- Saldos em 31 de
dezembro de 2020
Operações descontinuadas
Aporte de Capital Social 38.387
- 38.387
Lucro (prejuízo) após o imposto do exercício resultante das
operações em continuidade
- Prejuízo do Exercicio
Prejuízo do exercício
- Adiantamento para futuro aumento de capital
1
1
Atribuível a :
Acionistas controladores
- Saldos em 31 de
38.388
- 38.388
Acionistas não controladores
- dezembro de 2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
2021
Das atividades operacionais
Prejuízo do exercício nas operações em continuidade
Lucro líquido (prejuízo) do exercício nas operações em descontinuidade
Prejuízo do exercício
Ajustes para reconciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações, amortizações e exaustões
Provisão para crédito liquidação duvidosa e perda com recebíveis
Valor residual na alienação de ativo imobilizado / Intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Ganho (perda) de capital na alienação de investimentos
Ajuste ao valor recuperável de ágio ativo imobiliazado e Intangivel
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
Provisão para demandas judiciais, líquidas de reversões
Variação monetária, encargos financeiros e juros
Outros
Acréscimo/(decréscimo) em ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Fornecedores
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Provisão para demandas judiciais
Partes relacionadas
Outros
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aporte de capital em controladas e coligadas
Recebimento de venda de subsidiaria
Dividendos recebidos
Aquisição de ativo imobilizado
(38.387)
Aquisição de intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(38.387)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
38.387
Adiantamento para futuro aumento de capital
1
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Juros e encargos financeiros pagos
Pagamento de Arrendamentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
38.388
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
1
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
1
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As Demonstrações Financeiras completas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
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