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Demonstrações Financeiras

continua...

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 (Em milhares de Reais)
     Conso-
      Controladora lidado
Ativo  Nota 2019 2018 2019
Circulante
Caixa e equivalente de caixa  4 9.172 1.202 9.186
Contas a receber  5 25.909 3.063 27.201
Tributos a recuperar  6 5.096 2.272 5.096
Adiantamentos a fornecedores  7 2.430 572 2.430
Créditos com partes relacionadas  8 136 - -
Despesas antecipadas   208 118 208
Outros créditos   295 119 295
Total do ativo circulante   43.246 7.346 44.416
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações Financeiras - LP   11.725 - 11.725
Contas a receber  5 - 1.313 -
Ativo fiscal diferido  17b 426 - 426
Créditos com partes relacionadas  8 12.253 6.071 12.253
Total do realizável a longo prazo   24.404 7.384 24.404
Investimentos em controladas  9 25.963 - -
Imobilizado  10 39.883 58.417 64.914
Intangível   - 3 -
   65.846 58.420 64.914
Total do ativo não circulante   90.249 65.804 89.318
Total do ativo   133.495 73.150 133.734

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercicíos findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
  Capital Reserva Reserva Lucro líquido Prejuízos
  Social Legal de Capital do exercicío Acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017  16.789 - - - (7.307) 9.482
Prejuízo líquido do exercicío  - - - - (4.045) (4.045)
Saldo em 31 de dezembro de 2018  16.789 - - - (11.352) 5.437
Lucro líquido do período  - - - 16.732 - 16.732
Destinação:
Absorção de prejuízo     (11.352) 11.352 -
Reserva Legal   269  (269)  -
Dividendos distribuidos     (1.278)  (1.278)
Reserva de Capital    3.833 (3.833)  -
Saldo em 31 de dezembro de 2019  16.789 269 3.833 - - 20.891

Notas Explicativas às Informações Contábeis Individuais e Consolidadas
1. Contexto operacional: A Allonda Ambiental S.A. (“Allonda” ou “Com-
panhia”) tem sua sede no município de Barueri, Estado de São Paulo e filiais 
nos municípios de Cariacica no Estado do Espírito Santo, Santa Cruz do 
Descalvado e Brumadinho no Estado de Minas Gerais e Belém no Estado do 
Pará, tem por objeto social, principalmente, a prestação de serviços de en-
genharia ambiental, atuando em diversos segmentos como mineração, óleo 
e gás, papel e celulose, saneamento, entre outros. As principais obras em 
execução pela Companhia atualmente são: Remediação Ambiental Rio Doce 
- Fundação Renova em Minas Gerais consolidada em um projeto único cha-
mado Operação Fazenda Floresta; Remediação Ambiental do Rio Paraope-
bas em Brumadinho/MG - Vale S.A.; Gestão de Resíduos Industriais no esta-
do do Pará - Hydro Albrás, além de diversos contratos de prestação de 
serviços ambientais em diversas localidades do Brasil. A Companhia apre-
sentou em 31 de dezembro de 2019 capital circulante líquido-negativo, in-
dividual e consolidado no montante de R$ 18.782 (R$ 21.031 em 31 de 
dezembro de 2018) e R$ 17.851, respectivamente, apresentando uma me-
lhora de R$ 3.180 em relação a 2018, onde um grande efeito está direta-
mente atrelado a CAPEX para a operação, Cabe ressaltar que a Companhia 
apresentou em 31 de dezembro de 2019 fechamento dos contratos referen-
tes à Remediação Ambiental do Rio Paraopeba e o início da obra da Sabesp 
em São Paulo previsto para Junho/2020, além de diversos contratos que 
possuem um perfil mais sólidos (longos) comparados a carteira de contrato 
do ano de 2018. Adicionalmente, apresentou um backlog de R$ 174.903 
em contratos em andamento (R$ 108.457 em 31 de dezembro de 2018), 
um expressivo crescimento de 58%. Caso necessário, a Companhia possui 
limites de créditos pré-aprovados junto à instituições financeiras. O cresci-
mento no período demonstra que as políticas adotadas pela administração 
nos últimos anos têm surtido os efeitos positivos desejados e que a Compa-
nhia apresenta uma solidez para continuar crescendo de forma sustentável, 
oferecendo aos seus clientes segurança, modernidade e inovação para solu-
ções de engenharia ambiental diversificadas em problemas complexos. 
Operações na Argentina: Em 28 de março de 2019 o acionista, pessoa 
fisica, transferiu suas ações da Allonda Ambiental S.A.S. (Argentina) para a 
Allonda Ambiental S.A., que passou a ser a única acionista da empresa na 
Argentina. Entretanto, no dia 31 de outubro de 2019, por decisão da admi-
nistração, a Companhia transferiu suas ações para suas controladoras Dal-
gali Investimentos e Participações S.A., Falowanie Investimentos e Participa-
ções S.A. e Golving Investimentos e Participações S.A.. Na data da obtenção 
do controle o patrimônio líquido da Allonda Ambiental S.A.S (Argentina) era 
de R$ 2.562, ao qual foi registrado na rubrica de investimento e na rubrica 
de outras receitas (despesas) no resultado da Companhia. Na data de trans-
ferência do controle, para as controladoras, o patrimônio líquido da Allonda 
Ambiental S.A.S (Argentina) era de R$ 312 ao qual foi baixado da rubrica de 
investimento e registrado na rubrica de outras receitas (despesas) no resul-
tado da Companhia. Veja nota explicativa 9.b. Constituição de controla-
das: Em decorrência do processo de reestruturação do Grupo, em Março de 
2019, foram constituidas pela Companhia as controladas Allonda Engenha-
ria e Construção Ltda e Allonda Construtora Ltda. com 99,98% e 99,60% 
de participação respectivamente. A controlada Allonda Engenharia e Cons-
trução Ltda. tem o objetivo de participar em operações de construção civil 
pesada. A controlada Allonda Construtora Ltda. tem por objetivo social 
atuar no mercado imobiliário, seja como incorporadora ou como empreiteira 
e ainda encontra-se em fase de estruturação para iniciar suas operações. 2. 
Base de preparação: a. Declaração de conformidade com relação 
às normas do CPC: As demonstrações financeiras árias individuais e con-
solidadas foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e evidenciam todas as informações rele-
vantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão. As 
presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da 
Companhia em 17 de abril de 2020. Após a sua emissão, somente os acio-
nistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. b. Mudanças 
nas principais políticas contábeis: A Companhia avaliou a aplicação 
inicial do CPC 06(R2) a partir de 1º de janeiro de 2019 mas optou pela não 
adoção inicial da norma por não afetar materialmente as demonstrações 
financeiras. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a 
partir de 1º de janeiro de 2019, mas não afetaram materialmente as de-
monstrações financeiras da Companhia. (i) CPC 06 Arrendamentos: O CPC 
06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no 
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ati-
vo de direito de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrenda-
do e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efe-
tuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para 
arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do ar-
rendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores 
continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. O 
CPC 06 (R2) substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o 
CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03 - Aspectos Com-
plementares das Operações de Arrendamento Mercantil. Anteriormente, a 
Companhia determinava, no início do contrato, se ele era ou continha um 
arrendamento conforme o ICPC 03 Aspectos Complementares das Opera-
ções de Arrendamento Mercantil. A Companhia agora avalia se um contrato 
é ou contém um arrendamento com base na definição de arrendamento, 
descrito logo a seguir. Como arrendatário: Como arrendatário, a Compa-
nhia classificava anteriormente os arrendamentos como operacionais, com 
base em sua avaliação sobre se o arrendamento transferia significativamen-
te todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente 
a Companhia. Com base no CPC 06 (R2), a Companhia deve reconhecer um 
ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data de início do 
arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, 
que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, 
ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da 
data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrenda-
tário menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. O ativo de 
direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a 
data de início até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arren-
damento transfira a propriedade do ativo subjacente ao arrendatário ao fim 
do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito de uso refletir 
que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de di-
reito de uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é 
determinada na mesma base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo 
de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas por redução ao valor 
recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações do 
passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicial-
mente ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são 
efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no ar-
rendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, 
pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. Em 31 de dezembro 
de 2019, a Companhia possui apenas dois contratos de alugueis de imóveis, 
na perspectiva de arrendatário, com características aplicáveis ao CPC 06 
(R2) cuja parcela mensal considerando ambos contratos é de aproximada-
mente R$ 17 com vencimento para 2021 e prespectiva de renovação até 
2024. Entretanto, devido a irrelevancia dos impactos desses contratos nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração op-
tou pela não aplicação do CPC 06 (R2). Como arrendador: Na adoção 
inicial em 1º de janeiro de 2019 e no encerramento de 2019, a Companiha 
não atuava como arrendador. c. Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: Estas demonstrações financeiras árias individuais e consolidadas 
estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. To-
dos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quan-
do indicado de outra forma. d. Uso de estimativas e julgamentos: A 
preparação das demonstrações financeiras árias, individuais e consolidadas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil exige que a Admi-
nistração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e 
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas 
e premissas são revistas de uma maneira contínua. As revisões das estimati-
vas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre incertezas 
sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar 
em um ajuste material dentro do próximo período estão incluídas nas se-
guintes notas explicativas: • Nota 10 - Vida útil estimada dos bens do ativo 
Imobilizado; • Nota 16 -Reconhecimento e mensuração de contingências: 
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recur-
sos. 3. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas 
em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente para os pe-
ríodos apresentados nessas demonstrações financeiras árias, individuais e 
consolidadas. a. Base de consolidação: (i) Controlada: Uma entidade 
controla outra entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os re-
tornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a ha-
bilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As 
demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações 
financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a 
data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras árias 
individuais da controladora as informações financeiras de controlada são 
reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. (ii) Compa-
nhia incluída nas demonstrações financeiras árias consolidadas
Companhia controlada     Participação %
  2019 2018
Allonda Engenharia e Construção Ltda.  99,98% -
Allonda Construtora Ltda.  99,60% -
(iii) Perda de controle: Quando a Companhia perde o controle sobre uma 
controlada, a Companhia desreconhece os ativos e passivos e qualquer par-
ticipação de não-controladores e outros componentes registrados no patri-
mônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda origi-
nado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia 
retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é 
mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. (iv) 
Investimentos em Companhias contabilizadas pelo método da equi-
valência patrimonial: O investimento da Companhia em empresa contabi-
lizada pelo método da equivalência patrimonial compreendem sua partici-
pação em controlada. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo 
custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento ini-
cial, as demonstrações financeiras árias incluem a participação da Compa-
nhia no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados abrangen-
tes da investida até a data em que a influência significativa ou controle 
conjunto deixa de existir. Nas demonstrações financeiras árias individuais da 
controladora, investimentos em controladas também são contabilizados 
com o uso desse método. (v) Transações eliminadas na consolidação: 
Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não reali-
zadas derivadas de transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos não 
realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalên-
cia patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da par-
ticipação da Companhia na investida. Perdas não realizadas são eliminadas 
da mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na ex-
tensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperá-
vel. b. Moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são conver-
tidas para o real pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e 
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na 
data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio 
naquela data. Ativos e passivos não monetários que são mensurados pelo 
valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a moeda funcional 
à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não 
monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As 
diferenças de moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente 
reconhecidas no resultado. c. Receita operacional: (i) Prestação de ser-
viços: Para cada contrato é definida a contraprestação a ser recebida e a 
estimativa dos custos a serem incorridos ao longo da vigência do contrato. 
A receita de prestação de serviços de engenharia ambiental é reconhecida 
levando-se em consideração o estágio de execução de cada contrato, ou 
seja, o progresso de cada obrigação de desempenho satisfeita ao longo da 
vigência do contrato sendo o progresso da obrigação de desempenho medi-
do pela proporção dos custos incorridos em relação ao total dos custos es-
timados. d. Benefícios a empregados: Benefícios de curto prazo a 
empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente 
seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento espe-
rado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou construtiva 
de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo em-

pregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. e. Recei-
tas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-
gem basicamente descontos obtidos e variação cambial, que são reconheci-
dos no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas finan-
ceiras abrangem basicamente despesas de juros sobre empréstimos e des-
pesas bancárias. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis 
à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensura-
dos no resultado através do método de juros efetivos. Os ganhos e perdas 
cambiais de ativos financeiros e passivos financeiros são reportados em 
como receita financeira ou despesa financeira dependendo se as variações 
cambiais estão em uma posição de ganho ou perda líquida. f. Imposto de 
renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social 
do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribui-
ção social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos 
fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real 
do exercício. A despesa com imposto de renda e contribuição social com-
preende os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O 
imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a me-
nos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens direta-
mente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abran-
gentes. (i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corren-
te: A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estima-
do sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos 
impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimo-
nial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado 
dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacio-
nadas a sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de 
impostos decretadas na data do balanço. Os ativos e passivos fiscais corren-
tes são compensados somente se certos critérios forem atendidos. (ii) Des-
pesas de imposto de renda e contribuição social diferido: Ativos e 
passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças tempo-
rárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demons-
trações financeiras e os usados para fins de tributação. As mudanças dos 
ativos e passivos fiscais diferidos no período são reconhecidas como despe-
sa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um ativo fiscal diferi-
do é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tri-
butáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os 
lucros tributáveis futuros são determinados com base na reversão de dife-
renças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças 
temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um 
ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajusta-
dos para as reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos 
planos de negócios da Companhia individualmente. Ativos fiscais diferidos 
são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que 
sua realização não seja mais provável. Ativos e passivos fiscais diferidos são 
mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar às diferenças 
temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que 
foram decretadas até a data do balanço. A mensuração dos ativos e passivos 
fiscais diferidos reflete as consequências tributárias decorrentes da maneira 
sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. 
g. Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado 
são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (im-
pairment). O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição 
do ativo. Quando partes significativas de um item do imobilizado têm dife-
rentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados (componentes 
principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um 
item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequen-
tes: Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que 
benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos 
pela Companhia. (iii) Depreciação: A depreciação é calculada para amorti-
zar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores residuais 
estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos 
itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Ativos arrendados são de-
preciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo 
do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que a Companhia obte-
rá a propriedade do bem ao final do prazo de arrendamento. As vidas úteis 
estimadas, em anos, do ativo imobilizado são as seguintes:
Instalações  10
Máquinas e equipamentos  10 a 30
Equipamentos de informática  5
Móveis e utensílios  10
Veículos  4
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. h. Instrumentos 
financeirosis: A Companhia classifica ativos e passivos financeiros não 
derivativos na categoria de custo amortizado. (i) Reconhecimento e men-
suração inicial: O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emiti-
dos são reconhecidos inicialmente na data em que foram originados. Todos 
os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quan-
do a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem 
um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro é ini-
cialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensura-
do ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos de transação que 
são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a rece-
ber de clientes sem um componente significativo de financiamento é men-
surado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e mensuração 
subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado 
como mensurado ao custo amortizado. Os ativos financeiros não são reclas-
sificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a 
Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, 
e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no pri-
meiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de 
negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender 
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao valor 
justo por meio do resultado (VJR): • é mantido dentro de um modelo de 
negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de 
caixa contratuais; e • seus termos contratuais geram, em datas específicas, 
fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros 
sobre o valor principal em aberto. Todos os ativos financeiros não classifica-
dos como mensurados ao custo amortizado, conforme descrito acima, são 
classificados como ao valor justo por meio do resultado (VJR). No reconhe-
cimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo 
financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao 
custo amortizado como ao valor justo por meio do resultado (VJR) se isso 
eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de 
outra forma surgiria. As transferências de ativos financeiros para terceiros 
em transações que não se qualificam para o desreconhecimento não são 
consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento contí-
nuo dos ativos da Companhia. Ativos financeiros - avaliação sobre se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: 
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo 
financeiro no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma 
contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito as-
sociado ao valor principal em aberto durante um determinado período de 
tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, 
risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lu-
cro. A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para 
avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do princi-
pal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um 
termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de 
caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer 
essa avaliação, a Companhia considera: • eventos contingentes que modifi-
quem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; • termos que possam ajustar 
a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a prorro-
gação do prazo; e • os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos 
de caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance de 
um ativo). Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: 
• Ativos financeiros a custo amortizado: Esses ativos são subsequentemente 
mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O 
custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, 
ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resulta-
do. (iii) Desreconhecimento: Ativos financeiros: A Companhia desreco-
nhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais 
de recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em 
uma transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da ti-
tularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da ti-
tularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo 
financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos reco-
nhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente 
todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos 
financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: A Companhia 
desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é re-
tirada, cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passi-
vo financeiro quando os termos são modificados e os fluxos de caixa do 
passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em que um novo 
passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor 
justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o 
valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos 
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no re-
sultado.. (iv) Compensação: Os ativos ou passivos financeiros são compen-
sados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e so-
mente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente exe-
cutável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma 
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. i. 
Capital social: O capital social está representado por ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. A Companhia não emitiu ações preferen-
ciais. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, 
são reconhecidos como passivo. j. Redução ao valor recuperável (im-
pairment): Ativos financeiros não-derivativos: Instrumentos financei-
ros e ativos contratuais: A Companhia e suas controladas reconhecem, 
quando aplicável, provisões para perdas esperadas de crédito quando apli-
cável, sobre: • ativos financeiros mensurados ao custo amortizado; • ativos 
de contrato. A Companhia mensura a provisão para perda em um montante 
igual à perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para os itens 
descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito esperada para 
12 meses: • títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; 
e; • outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de cré-
dito (ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instru-
mento financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o reco-
nhecimento inicial. • As provisões para perdas com contas a receber de 
clientes e ativos de contrato são mensuradas a um valor igual à perda de 
crédito esperada para a vida inteira do instrumento. Ao determinar se o risco 
de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o re-
conhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Compa-
nhia considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são rele-
vantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações 
e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da 
Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações prospecti-
vas (forward-looking). O período máximo considerado na estimativa de 
perda de crédito esperada é o período contratual máximo durante o qual a 
Companhia está exposta ao risco de crédito. Mensuração das perdas de 
crédito esperadas: As perdas de crédito esperadas são estimativas pon-
deradas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são 
mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa 
(ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos a Companhia de acor-
do com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). 
Ativos financeiros com problemas de recuperação: Em cada data de 
balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo 
custo amortizado estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro 
possui ”problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos 
com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo fi-

     Conso-
      Controladora lidado
Passivo  Nota 2019 2018 2019
Circulante
Fornecedores  11 16.784 4.258 16.932
Empréstimos e financiamentos  12 12.829 10.750 12.829
Impostos e contribuições a recolher  13 6.453 4.747 6.544
Salários e encargos sociais a pagar  14 5.202 1.561 5.202
Dividendos a pagar   1.278 - 1.278
Adiantamento de clientes  15 20.475 7.061 20.475
Total do passivo circulante   63.021 28.377 63.260
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  12 37.057 17.818 37.057
Impostos e contribuições a recolher  13 12.183 18.177 12.183
Provisão para contingências  16 343 119 343
Passivo fiscal diferido  17.b - 3.222 -
Total do passivo não circulante   49.583 39.336 49.583
Patrimônio líquido
Capital social  18 16.789 16.789 16.789
Reserva legal   269 - 269
Reserva de capital   3.833 - 3.833
Prejuízos acumulados   - (11.352) -
Total do patrimônio líquido   20.891 5.437 20.891
Total do passivo e 
 patrimônio líquido   133.495 73.150 133.734

Demonstrações do Resultado Exercicíos 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

     Conso-
     Controladora lidado
  Nota 2019 2018 2019
Receita operacional líquida  19 157.658 61.648 158.903
Custo dos serviços prestados e 
 produtos vendidos  20 (100.541) (40.711) (100.938)
Lucro bruto   57.117 20.937 57.965
Despesas de vendas   (410) (1.086) (410)
Despesas gerais e administrativas  21 (28.913) (17.417) (29.694)
Resultado de equivalência 
 patrimonial sobre investimentos   (2.218) - (2.251)
Outras receitas (despesas)   (6.364) (105) (6.364)
   (37.905) (18.608) (38.719)
Resultado antes das receitas 
 (despesas) financeiras 
 líquidas e impostos   19.212 2.329 19.246
Receitas financeiras  22 448 303 448
Despesas financeiras  22 (6.403) (5.007) (6.403)
Resultado financeiro líquido   (5.955) (4.704) (5.955)
Resultado antes dos impostos   13.257 (2.375) 13.291
IR e contribuição social corrente   (173) - (207)
IR e contribuição social diferida  17.a 3.648 (1.670) 3.648
Lucro (prejuízo) líquido 
 do exercicío   16.732 (4.045) 16.732

Demonstrações do Resultado Abrangente Exercicíos 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Lucro (prejuízo) líquido do período  16.732 (4.045) 16.732
Outos resultados abrangentes  - - -
Resultado abrangente total  16.732 (4.045) 16.732

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercicíos 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

     Conso-
      Controladora lidado
  Nota 2019 2018 2019
Fluxo de caixa das atividades 
 operacionais
(Prejuízo) lucro do período   16.732 (4.045) 16.732
Ajustes para:
Depreciação e amortização   4.882 3.196 5.279
Baixas líquidas de ativo imobilizado   14.223 412 14.223
IR e contribuição social diferidos  17.a (3.475) 1.670 (3.441)
Provisão (reversão)para contingências   224 (95) 224
Juros e variação cambial  12 1.744 1.088 1.744
Equivalência Patrimonial   2.218 - 2.250
Ganho com participação em controlada   (2.250)  - 2.250
   34.298 2.226 34.761
Variações em:
Contas a receber   (21.533) 3.371 (22.825)
Tributos a recuperar   (2.824) (399) (2.824)
Adiantamento a fornecedores   (1.858) 133 (1.858)
Despesas antecipadas   (90) 238 (90)
Outros créditos   (176) 95 (176)
Aplicação Financeira   (11.725) - (11.725)
Fornecedores   12.526 157 12.674
Impostos e contribuições a recolher   (4.461) 3.729 (4.404)
Salários e encargos sociais a pagar   3.641 (3.516) 3.641
Adiantamento de clientes   13.414 4.963 13.414
   (13.086) 8.771 (14.173)
Caixa gerado pelas atividades 
 operacionais   21.212 10.997 20.588
Juros pagos sobre empréstimos  12 (2.674) (680) (2.674)
Juros pagos sobre partes relacionadas    -
Fluxo de caixa líquido proveniente 
 das atividades operacionais   18.538 10.317 17.914
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimento
Aquisições de bens em ativo imobilizado   (19.866) (1.829) (19.866)
Créditos com partes relacionadas   (6.057) - (5.921)
Aumento de capital em controlada   (502) - -
Fluxo de caixa utilizado nas 
 atividades de investimento   (26.425) (1.829) (25.787)
Fluxo de caixa das atividades 
 de financiamento
Captação de empréstimos  12 41.742 18.062 41.742
Pagamento de principal de 
 emprestimos e financiamentos  12 (25.624) (25.519) (25.624)
Pagamento de principal de débitos 
 com partes relacionadas   (261) (442) (261)
Caixa líquido utilizado nas 
 atividades de financiamento   15.857 (7.899) 15.857
Redução em caixa e 
 equivalentes de caixa   7.970 589 7.984
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 1º de janeiro   1.202 613 1.202
Caixa e equivalentes de caixa 
 em 31 de dezembro   9.172 1.202 9.186
Redução em caixa e 
 equivalentes de caixa   7.970 589 7.984
Divulgação adicional - 
 transações não-caixa
Aquisição de imobilizado por meio 
 de arrendamento financeiro  12 6.130 20.626 6.130
nanceiro. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de 
recuperação inclui os seguintes dados observáveis: • dificuldades financei-
ras significativas do emissor ou do mutuário; • quebra de cláusulas contra-
tuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; • reestrutura-
ção de um valor devido a Companhia em condições que não seriam aceitas 
em condições normais; • a probabilidade que o devedor entrará em falência 
ou passará por outro tipo de reorganização financeira; ou • o desapareci-
mento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. 
Baixa: O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a 
Companhia não tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em 
sua totalidade ou em parte. A Companhia faz uma avaliação individual so-
bre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectati-
va razoável de recuperação. A Companhia não espera nenhuma recuperação 
significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados 
podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos 
procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. Ati-
vos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da 
Companhia, que não os ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de 
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. k. 
Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, 
se a Companhia tiver uma obrigação legal ou construtiva presente que pos-
sa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um recurso econômi-
co seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através 
do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de 
impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do 
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os efeitos do descon-
to a valor presente são reconhecidos no resultado como despesa financeira. 
l. Mensuração do valor justo: Valor justo é o preço que seria recebido na 
venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma tran-
sação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração, no 
mercado principal ou, na sua ausência, no mercado mais vantajoso ao qual 
a Companhia tem acesso nessa data. O valor justo de um passivo reflete o 
seu risco de descumprimento (non-performance). O risco de descumprimen-
to inclui, entre outros, o próprio risco de crédito da Companhia. Quando 
disponível, a Companhia mensura o valor justo de um instrumento utilizan-
do o preço cotado num mercado ativo para esse instrumento. Um mercado 
é considerado como ativo se as transações para o ativo ou passivo ocorrem 
com frequência e volume suficientes para fornecer informações de precifica-
ção de forma contínua. Se não houver um preço cotado em um mercado 
ativo, a Companhia utiliza técnicas de avaliação que maximizam o uso de 
dados observáveis relevantes e minimizam o uso de dados não observáveis. 
A técnica de avaliação escolhida incorpora todos os fatores que os partici-
pantes do mercado levariam em conta na precificação de uma transação. Se 
um ativo ou um passivo mensurado ao valor justo tiver um preço de compra 
e um preço de venda, a Companhia mensura ativos com base em preços de 
compra e passivos com base em preços de venda. A melhor evidência do 
valor justo de um instrumento financeiro no reconhecimento inicial é nor-
malmente o preço da transação - ou seja, o valor justo da contrapartida 
dada ou recebida. Se a Companhia determinar que o valor justo no reconhe-
cimento inicial difere do preço da transação e o valor justo não é evidencia-
do nem por um preço cotado num mercado ativo para um ativo ou passivo 
idêntico nem baseado numa técnica de avaliação para a qual quaisquer 
dados não observáveis são julgados como insignificantes em relação à men-
suração, então o instrumento financeiro é mensurado inicialmente pelo valor 
justo ajustado para diferir a diferença entre o valor justo no reconhecimento 
inicial e o preço da transação. Posteriormente, essa diferença é reconhecida 
no resultado numa base adequada ao longo da vida do instrumento, ou até 
o momento em que a avaliação é totalmente suportada por dados de mer-
cado observáveis ou a transação é encerrada, o que ocorrer primeiro. m. 
Novas normas e interpretações efetivas: (i) Pronunciamentos normas 
e interpretações emitidas que entraram em vigor a partir de 01 de janeiro de 
2019: (i) CPC 06 (R2) (Arrendamentos): O CPC 06 (R2) substitui as nor-
mas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 Operações de Arrenda-
mento Mercantil e o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Comple-
mentares das Operações de Arrendamento Mercantil. O CPC 06 (R2) intro-
duz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patri-
monial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito 
de uso que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um pas-
sivo de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar pagamen-
tos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para arrenda-
mentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador 
permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a 
classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. Em 31 de de-
zembro de 2019, a Companiha possui apenas dois contratos de alugueis de 
imóveis, na perspectiva de arrendatário, com características aplicáveis ao 
CPC 06 (R2) cuja parcela mensal considerando ambos contratos é de apro-
ximadamente R$ 17 com vencimento para 2021 e prespectiva de renovação 
até 2024. Entretanto, devido a irrelevancia dos impactos desses contratos 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração 
optou pela não aplicação do CPC 06 (R2). - ICPC 22 Incerteza sobre Tra-
tamento de Tributos sobre o Lucro: Esta interpretação de norma foi 
adotada pela primeira vez a partir de 1º de janeiro de 2019 e esclarece 
como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 Tri-
butos sobre o Lucro (IAS 12 - Income Taxes) (“CPC 32 / IAS 12”) quando 
houver incerteza sobre os tratamentos de imposto de renda. Nessas circuns-
tâncias, a entidade deve reconhecer e mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, 
corrente ou diferido, aplicando os requisitos do CPC 32 / IAS 12 com base 
no lucro tributável (perda fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais não 
utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fiscais, determi-
nados com base nesta interpretação, no entanto, não teve efeitos nas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. (ii) No-
vas normas e interpretações ainda não vigentes: As seguintes normas 
alteradas e interpretações serão alteradas e efetivas nos próximos exercí-
cios, no entanto não deverão ter um impacto significativo nas demonstra-
ções financeiras da Empresa: (i) Alterações nas referências à estrutura con-
ceitual nas normas IFRS; (ii) Definição de um negócio (alterações ao CPC 
15); (iii) Definição de materialidade (emendas ao CPC 26 e CPC 23); e (iv) 
IFRS 17 Contratos de Seguros.
4. Caixa e equivalentes de caixa   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Caixa  129 76 129
Bancos  2.574 1.126 2.588
Aplica6ções financeiras (i)  6.469 - 6.469
Caixa e equivalentes de caixa  9.172 1.202 9.186
Aplicações financeiras (ii)  11.725 - 11.725
Aplicações financeiras  11.725 - 11.725
(i) As aplicações realizadas são de curto prazo com taxa média de 95,35% 
do CDI em 2019 (93,58 % em 2018). (ii) As aplicações financeiras de longo 
prazo estão como garantia do compromisso de pagamento dos emprestimos 
de capital de Giro junto aos bancos Itaú e Santander conforme itens (vi) e 
(vii) da nota explicativa 12.
5. Contas a receber   Controladora Consolidado
Circulante  2019 2018 2019
Faturado  5.355 2.437 6.647
A faturar  20.554 626 20.554
  25.909 3.063 27.201
   Controladora Consolidado
Não circulante  2019 2018 2019
Cauções (i)  - 1.313 -
  25.909 4.376 27.201
(i) Refere-se à retenção técnica, a título de garantia contratual, celebrada 
em contrato com a Fundação Renova qual será paga pelo cliente ao final 
do contrato. (ii) Refere-se à retenção técnica, a título de garantia contratual, 
celebrada em contrato com a Fundação Renova. Os valores acima têm a 
seguinte composição por vencimento:
   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Créditos a vencer  23.850 4.324 24.871
Créditos em atraso até 30 dias  74 - 74
Créditos em atraso de 31 a 90 dias  1.978 - 2.249
Créditos em atraso de 91 a 180 dias  - 52 -
Créditos em atraso de 181 a 365 dias  7 - 7
  25.909 4.376 27.201
A exposição da Companhia a riscos de crédito e de mercado e perdas espe-
radas por redução ao valor recuperável está divulgada na Nota Explicativa 
nº 22. 6. Tributos a recuperar   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
INSS a compensar  4.872 2.058 4.872
ICMS a compensar  24 86 24
Outros  200 128 200
  5.096 2.272 5.096
7. Adiantamentos a fornecedores: Refere-se a adiantamentos a for-
necedores, principalmente, para compras de materiais, utilizados em obras, 

e ativo imobilizado. Em 31 de dezembro de 2019 na Controladora e no Consolidado apresenta um saldo de R$ 2.430 (R$ 572 em 31 de dezembro de 
2018 na controladora).
8. Partes relacionadas: a. Créditos com partes relacionadas
            Controladora
     2019   2018
  Natureza da Ativo não Passivo não  Ativo não Passivo não
  transação circulante circulante Total circulante circulante Total
Luiz Gustavo Burihan Escobar (*)  Mútuo 6.295 - 6.295 6.296 (262) 6.034
Leo Cesar Queiroz Cavalcante Melo  Mútuo 37 - 37 37 - 37
Allonda Ambiental S.A.S. (Argentina) (**)  Mútuo 5.921 - 5.921 - - -
Allonda Engenharia Ltda. (**)  Conta Corrente 136 - 136 - - -
Total   12.389 - 12.389 6.333 (262) 6.071
     Consolidado
     2019
  Natureza da transação Ativo não circulante Passivo não circulante Total
Luiz Gustavo Burihan Escobar (*)  Mútuo 6.295 - 6.295
Leo Cesar Queiroz Cavalcante Melo  Mútuo 37 - 37
Allonda Ambiental S.A.S. (Argentina) (**)  Mútuo 5.921 - 5.921
Total   12.253 - 12.253
(*) Os saldos de Mútuo com Luiz Gustavo Burihan Escobar está apresentado de forma líquida em 31 de dezembro de 2018, compensado com o saldo 
mantido entre as partes classificado no passivo, no montante de R$ 262. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo do passivo foi liquidado. (**) Refere-se ao 
conta-corrente entre as empresas as quais não há incidência de juros. Esse conta-corrente não possue prazo de vencimento determinado e será pago de 
acordo com a estratégia de gestão de caixa do grupo. b. Fornecedores: Saldo a pagar para 3L Desenvolvimento de Projetos Ambientais Ltda. em 31 de 
dezembro de 2019 no montante de R$ 1.924 referente a manutenção e armazenagem de equipamentos. Veja nota explicativa 11. c. Remuneração do 
pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave da Administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga em 31 de dezembro de 
2019 na controladora e consolidado, totalizou R$ 895 (R$ 883 em 31 de dezembro de 2018).
9. Investimentos: a. Composição  Total do Total do Patrimônio Lucro (prejuízo)
Investimentos em controladas e controladas em conjunto  ativo passivo líquido do periodo 2019
Allonda Engenharia e Construção Ltda  26.336 375 25.961 32 25.961
Allonda Construtora Ltda  1 - 1 - 1
Total  26.337 375 25.962 32 25.962
b. Movimentação dos investimentos   Ambiental   Allonda Engenharia  Allonda
    Ambiental S.A.S    e Construção Ltda   Construtora Ltda  Total
Movimentação dos investimentos  2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Saldo inicial do investimento  - - - - - - - -
Obtenção de participação (veja nota 1)  2.562 - 1 - 1 - 2.564 -
Aumento de capital  - - 25.928 - - - 25.928 -
Transferência de participação (veja nota 1)  (311) - - - - - (311) -
Resultado da equivalência patrimonial  (2.251) - 33 - - - (2.218) -
Saldo final dos investimentos  - - 25.962 - 1 - 25.963 -
(i) Aumento de capital da seguinte forma: R$ 500 em dinheiro e R$ 25.428 por meio de transferência de imobilizado. Veja nota explicativa 10.acordo com 
a estratégia de gestão de caixa do grupo.
10. Imobilizado: Controladora   Maquinas e  Equipamentos Móveis e
  Instalações equipamentos de Informatica utensílios Veículos Total
Saldo em 31 dezembro 2017  25 38.130 206 276 900 39.537
Aquisições  790 20.999 178 31 455 22.453
Baixas Liquidas de depreciação  - - - - (412) (412)
Depreciação  (5) (2.859) (80) (39) (178) (3.161)
Saldo em 31 dezembro 2018  810 56.270 304 268 765 58.417
Aquisições  178 21.083 756 46 3.933 25.996
Transferencia (i)  - (25.428) - - - (25.428)
Baixas Liquidas de depreciação  - (13.514) - - (709) (14.223)
Depreciação  (11) (4.180) (200) (43) (445) (4.879)
Saldo em 31 dezembro 2019  977 34.231 860 271 3.544 39.883
Consolidado
Saldo em 31 dezembro 2018  810 56.270 304 268 765 58.417
Aquisições  178 21.083 756 46 3.933 25.996
Baixas Liquidas de depreciação  - (13.514) - - (709) (14.223)
Depreciação  (11) (4.577) (200) (43) (445) (5.276)
Saldo em 31 dezembro 2019  977 59.262 860 271 3.544 64.914
(i) Transferência para aumento de capital na controlada Allonda Engenharia e Construção Ltda. Veja nota explicativa 9.b.
11. Fornecedores   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Fornecedores nacionais  14.860 4.194 15.008
Fornec. partes relacionadas (nota 8)  1.924 - 1.924
Fornecedores internacionais  - 64 -
  16.784 4.258 16.932
12. Empréstimos e financiamentos   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Capital de giro (i)  1.121 1.438 1.121
BNDES  232 248 232
Leasing Equipamentos  737 120 737
Desconto de duplicatas (ii)  - 1.166 -
CDC  657 355 657
Arrendamento financeiro (iii)  19.837 25.241 19.837
Banco Tricury  1.808 - 1.808
ITAU - Escavadeiras  790 - 790
SAFRA - Escavadeiras (iv)  645 - 645
BANCO VOLKS - Caminhoes Albras (v)  2.512 - 2.512
Capital de Giro II (vi)  11.207 - 11.207
Santander Maquinas e Equipamentos  340 - 340
Capital de Giro III (vii)  10.000 - 10.000
Total  49.886 28.568 49.886
Circulante  12.829 10.750 12.829
Não Circulante  37.057 17.818 37.057
O montante no não circulante tem a seguinte composição por ano de venci-
mento:   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
2021  12.171 6.487 12.171
2022  10.269 5.876 10.269
2023 em diante  14.617 5.455 14.617
  37.057 17.818 37.057
(i) Consiste em empréstimo captado junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. em 
25 de julho de 2018, com prazo de pagamento de 48 meses conforme 
contratos nº 1340027521 e 1340025996, cujos encargos financeiros se 
dão à taxa de 1,27% ao mês tendo como garantia avais de acionistas. (ii) 
Refere-se a operações de antecipação de duplicatas a receber junto à fac-
torings em moeda nacional, garantidas por alienação do contas a receber 
da Companhia vinculado aos respectivos contratos de FIDC, sobre os quais 
incidem taxas de juros pré-fixadas de 2,40% a 3,50% a.m. (iii) Consistem 
no arrendamento financeiro de duas dragas Beaver B50, uma draga Beaver 
B40, uma draga Beaver B45 e um Multibooster adquiridas juntos ao forne-
cedor IHC Holland e IHC do Brasil nos exercícios de 2016, 2017 e 2018. Os 
contratos de arrendamento financeiro possuem prazos de 50 a 60 meses 
com opção de compra ao final do contrato tendo como garantia os próprios 
bens arrendados. (iv) Consiste em empréstimo captado junto ao Banco Itaú 
Unibanco S.A. em 06 de junho de 2019 e ao Banco Safra, com prazo de pa-
gamento de 48 meses conforme contratos nº 030468082-0 e 1340025996, 
cujos encargos financeiros se dão à taxa de 1,34% Itau e 1,05% Safra 
para financiamentos de 2 escavadeiras. (v) Consiste em empréstimo captado 
junto ao Banco Volkswagen S.A. em 06 de junho de 2019, com prazo de 
pagamento de 58 meses conforme contratos nº 819697, cujos encargos 
financeiros se dão à taxa de 1,06% ao mês tendo como financiamentos 
de 5 caminhões. (vi) Consiste em empréstimo captado junto ao Banco Itaú 
Unibanco S.A. em 26 de dezembro de 2019, com prazo de pagamento de 
60 meses conforme contratos nº 1536720376, cujos encargos financeiros 
se dão à taxa de 0,98% ao mês tendo como financiamento Capital de Giro. 
(vii) Consiste em empréstimo captado junto ao Banco Santander Brasil S.A. 
em 13 de novembro de 2019, com prazo de pagamento de 60 meses con-
forme contratos nº 1019351, cujos encargos financeiros se dão à taxa de 
0,88% ao mês tendo como financiamento Capital de Giro. Não existem 
cláusulas restritivas “covenants” para esses contratos. Os empréstimos e 
financiamentos são garantidos por avais dos acionistas e pelos próprios 
bens financiados. A movimentação dos empréstimos e financiamentos é 
como segue:
Controladora
Saldo em 31 dezembro 2017  14.990
Captações de empréstimos  18.062
Captações de arrendamento financeiro (i)  20.627
Pagamentos de principal  (25.519)
Pagamentos de juros  (680)
Juros e variações monetárias e cambiais  1.088
Saldo em 31 dezembro 2018  28.568
Captações de empréstimos (ii)  47.872
Pagamentos de principal  (25.624)
Pagamentos de juros  (2.674)
Juros e variações monetárias e cambiais  1.744
Saldo em 31 dezembro 2019  49.886
Consolidado
Saldo em 31 dezembro 2018  28.568
Captações de empréstimos (ii)  47.872
Pagamentos de principal  (25.624)
Pagamentos de juros  (2.674)
Juros e variações monetárias e cambiais  1.744
Saldo em 31 dezembro 2019  49.886
(i) Refere-se a compra da Draga Beaver B40 e do Multibooster por meio de 
arrendamento financeiro com o fornecedor IHC do Brasil pelo prazo de 60 
meses, com opção de compra do equipamento ao final do contrato. Não há 
efeito caixa nessa transação. (ii) Do montante de R$ 47.872 das captações, 
o montante de R$ 6.130 refere-se a compra de caminhões, escavadeiras, 
veículos, equipamentos e computadores por meio de arrendamento finan-
ceiro ao qual não há efeito caixa nessa transação. 13. Impostos e contri-
buições a recolher   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Parcelamento ordinário (i)  3.686 4.604 3.830
ICMS  220 4.719 -
REFIS  5.185 5.477 5.185
IRRF  858 724 789
PERT  4.813 5.132 4.813
COFINS  916 892 955
Parcelamento simplificado (i)  566 683 896
INSS  180 209 91
ISS  391 128 391
PIS  198 193 206
PCC  10 81 16
CSRF  63 82 -
Outros  1.550 - 1.555
Total  18.636 22.924 18.727
Circulante  6.453 4.747 6.544
Não Circulantre  12.183 18.177 12.183
(i) No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia optou 
por aderir parcelamentos ordinário e simplificado para renegociar a dívida 
de diversos impostos que estavam vencidos e mantém o pagamento em 
dia desses parcelamentos, bem como dos impostos mensais correntes. 14. 
Salários e encargos sociais a pagar   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Provisão de férias  1.967 847 1.967
Encargos sobre provisão de férias  705 302 705
Encargos sociais a recolher  163 157 163
Rescisões e indenizações a pagar  177 234 177
Encargos sobre provisão de 13º salário  656 - 656
Participação do lucros e resultados  1.500 - 1.500
Outros  34 21 34
  5.202 1.561 5.202
15. Adiantamento de clientes: Refere-se a adiantamentos efetuados por 
clientes relativos a contratos de execução de longo prazo. Estes adianta-
mentos são recebidos pela Companhia de acordo com cronograma financei-
ro de cada contrato e são realizados mediante faturamento de cada projeto. 
Os valores recebidos são destinados para custear os gastos incorridos em 
projetos. 16. Provisão para contingências: Durante o curso normal dos 
negócios, a Companhia está exposta a certas contingências e riscos, que 
incluem processos trabalhistas em discussão. Com base na opinião de seus 
assessores legais, a Companhia possui registrado, no passivo não circulante, 
os seguintes valores a título de provisão para cobrir eventuais riscos prová-
veis:   Processos Processos Total
  Processos tribu- traba- conso-
  cíveis tários lhistas lidado
Saldo em 31/12/2017  - 214 - 214
Pagamento  - (214) - (214)
Complemento de provisão    119 119
Saldo em 31/12/2018  - - 119 119
Pagamento ou realização 
 de provisão  - - 224 224
Saldo em 31/12/2019  - - 343 343
Os processos com probabilidade de perda possível referem-se a processos 
com natureza trabalhista no montante de R$ 3.166 em 31 de dezembro de 
2019 (R$ 1.873 em 31 de dezembro de 2018) e cíveis no montante de R$ 
455 em 31 dezembro de 2019. 17. Imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro: a. Reconciliação do resultado e do imposto 
de renda e da contribuição social correntes: O cálculo para Imposto 
de renda e contribuição social sobre o lucro é demonstrado como segue:
    Conso-
   Controladora lidado
  2019 2018 2019
(Prejuízo) lucro antes do IR e da CS  13.257 (2.375) 13.291
Alíquota nominal  34% 34% 34%
IR e contribuição social à alíquota nominal  (4.507) 808 (4.519)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Diferença temporária de taxa de depreciação 
 contábil x fiscal (arrendamento financeiro)  957 (2.386) 957
Resultado de equivalência patrimonial  (754) - (765)
Constituição de imposto diferido sobre 
 prejuízo fiscal  83 - 83
Constituição de ativo fiscal diferido sobre 
 prejuízo fiscalo  (2.770)  (2.703)
Ganho com participação em controlada  872 - 872
Imposto diferido não reconhecido sobre 
 prejuízo fiscal  - (751) -
Benefício lei do bem  2.625 - 2.625
Diferenças permanentes  19 (57) 9
Efeito do IR e da contribuição social no resultado  3.475 (1.670) 3.441
IR e contribuição social correntes  (173) - (207)
IR e contribuição social diferidos  3.648 (1.670) 3.648
Alíquota efetiva  16% 70% 16%

b. Composição do imposto de renda e contribuição social diferi-
dos    Conso-
   Controladora lidado
  2019 2018 2019
Passivo fiscal diferido
Diferença temporária de taxa de depreciação 
 contábil x fiscal (arrendamento financeiro)  5.363 4.603 5.363
Ativo fiscal diferido
Constituição de imposto diferido ativo 
 sobre prejuízo fiscal  (5.789) (1.381) (5.789)
  (426) 3.222 (426)
A Companhia possuía prejuízos fiscais de imposto de renda e base negativa 
de contribuição social a compensar no montante de R$ 17.029 em 31 de 
dezembro de 2019 (R$ 17.272 em 2018). A compensação dos prejuízos 
fiscais de imposto de renda e da base negativa da contribuição social 
está limitada à base de 30% dos lucros tributáveis anuais, sem prazo de 
prescrição. 18. Patrimônio líquido: a. Capital social: O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 
16.789 (R$ 16.789 em 31 de dezembro de 2018), dividido em 16.789.057 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
  Quantidade
Acionistas  de ações %
Dalgali Investimentos e Participações S.A.Q  5.596.632 33,335%
Falowanie Investimentos e Participações S.A.  5.596.632 33,335%
Golving Investimentos e Participações S.A.  5.595.793 33,330%
Total  16.789.057 100,00%
b. Reserva legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro 
líquido apurado em cada exercício nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social. c. Dividendos: De acordo com o 
artigo 25 do estatuto social da Companhia, após absorvação de prejuizos 
acumulados, se houver, e destinação da reserva legal, 25% do lucro do exer-
cício deverá ser destinado a título de dividendos obrigatórios. d. Reserva de 
capital: De acordo com o artigo 25 do estatuto social da Companhia, após 
as devidas destinaçoes do lucro do exercício, o saldo remanescente deverá 
ser destinado a reserva de investimento que tem por objetivo financiar a 
expansão das atividades da Companhia. 19. Receita operacional líqui-
da: A reconciliação das receitas de serviços prestados e vendas realizadas é 
como segue:   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Receita de serviços  173.614 67.209 174.906
Receita de revenda de produtos  271 1.005 271
Impostos e contribuições sobre serviços  (16.227) (6.359) (16.274)
Devoluções de vendas  - (207) -
  157.658 61.648 158.903
20. Custos dos serviços prestados e produtos vendidos
   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Custos dos produtos vendidos  (1.121) (267) (1.121)
Serviços e materiais aplicados em obras  (23.674) (13.405) (23.674)
Serviços profissionais contratados 
 para obras  (29.463) (10.438) (29.463)
Locação de equipamentos  (15.351) (5.798) (15.351)
Materiais aplicados em obras  (23.520) (3.384) (23.520)
Depreciação e amortização  (4.331) (2.859) (4.728)
Combustíveis e lubrificantes  (1.052) (1.242) (1.052)
Outros  (2.029) (3.318) (2.029)
  (100.541) (40.711) (100.938)
21. Despesas gerais e administrativas
   Controladora Consolidado
  2019 2018 2019
Manutenção e reparos  (6.395) (5.788) (6.545)
Pessoal  (11.828) (7.775) (11.828)
Serviços profissionais  (5.496) (2.209) (6.127)
Depreciação e amortização  (699) (388) (699)
Aluguéis e condomínios  (842) (531) (842)
Materiais diversos  (2.359) (531) (2.359)
Outras  (1.294) (195) (1.294)
  (28.913) (17.417) (29.694)
22. Resultado financeiro líquido   Controladora Consolidado
Receitas financeiras  2019 2018 2019
Descontos obtidos  143 118 143
Variação cambial  125 164 125
Juros recebidos  180 21 180
  448 303 448
Despesas financeiras
Juros pagos ou incorridos  (5.631) (4.267) (5.631)
Despesas bancárias  (685) (146) (685)
Variação cambial  (87) (594) (87)
  (6.403) (5.007) (6.403)
Resultado financeiro líquido  (5.955) (4.704) (5.955)
23. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com 
instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada 
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegu-
rar liquidez e segurança. A contratação de instrumentos financeiros com o 
objetivo de proteção, quando aplicável, é feita por meio de uma análise 
periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir o qual 
é aprovado pela Administração para operacionalização da estratégia apre-
sentada. A política de controle consiste em acompanhamento permanente 
das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. A Com-
panhia, além de não ter operado com derivativos, não efetua aplicações de 
caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. a. 
Classificação contábil e valores justos: A classificação dos instrumen-
tos financeiros está apresentada no quadro a seguir e não existem instru-
mentos financeiros classificados em outras categorias além das informadas 
em 31 de dezembro de 2019. Não inclui informações sobre o valor justo 
dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor 
contábil é uma aproximação razoável do valor justo:
Em 31 de dezembro de 2019  Custo Passivo finan-
  amor- ceiro ao custo
Controladora:  tizado amortizado Total
Ativos
Caixa e equivalente de caixa  9.172 - 9.172
Contas a receber  25.909 - 25.909
Partes relacionadas  12.389 - 12.389
Aplicações financeiras  11.725 - 11.725
Outros recebíveis  295 - 295
  59.490 - 59.490
Passivos
Fornecedores  - 16.784 16.784
Empréstimos e financiamentos  - 49.886 49.886
  - 66.670 66.670
Em 31 de dezembro de 2018  Custo Passivo finan-
  amor- ceiro ao custo
Controladora:  tizado amortizado Total
Ativos
Caixa e equivalente de caixa  1.202  1.202
Contas a receber  4.376 - 4.376
Partes relacionadas  6.071 - 6.071
Outros recebíveis  119 - 119
  11.768 - 11.768
Passivos
Fornecedores  - 4.258 4.258
Empréstimos e financiamentos  - 28.568 28.568
  - 32.826 32.826
Em 31 de dezembro de 2019  Custo Passivo finan-
  amor- ceiro ao custo
Consolidado:  tizado amortizado Total
Ativos
Caixa e equivalente de caixa  9.186 - 9.186
Contas a receber  27.201 - 27.201
Partes relacionadas  12.253 - 12.253
Aplicações financeiras  11.725 - 11.725
Outros recebíveis  295 - 295
  60.660 - 60.660
Passivos
Fornecedores  - 16.932 16.932
Empréstimos e financiamentos  - 49.886 49.886
  - 66.818 66.818
Hierarquia do valor justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um 
passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto 
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma 
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de ava-
liação da seguinte forma. • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto 
os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo 
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). • 
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados 
observáveis de mercado (inputs não observáveis). Quando aplicável, a Com-
panhia classifica a mensuração do valor justo dos ativos e passivos como 
nível 2. b. Estrutura do gerenciamento de risco: Os principais fatores 
de risco a que a Companhia está exposta refletem aspectos estratégico-
-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais 
são endereçados pelo modelo de gestão da Companhia. Os riscos econô-
mico-financeiros refletem, principalmente, o comportamento de variáveis 
macroeconômicas, taxas de câmbio e de juros, bem como as características 
dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia. Esses riscos são 
administrados por meio de acompanhamento da Administração que atua 
ativamente na gestão operacional da Companhia. Riscos ambiental: A 
Companhia possui um Sistema de Gestão Ambiental baseado nos critérios 
da Norma Internacional ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestão Ambiental 
certificado pelo Organismo Internacional de Certificação Credenciado DN-
V-GL, conforme certificação nº 274668-2018-AQ-BRA-RvA. Baseado nes-
tas normas a Companhia planeja a gestão de seus riscos, implementando 
controles, monitorando a eficácia dos controles e do seu desempenho am-
biental, atendendo a legislação pertinenete e outros requisitos, assim como 
promove melhorias nos impactos considerados mais significativos no rela-
cionamento com o meio ambiente. A Companhia possui procedimentos para 
identificação, avaliação e análise dos aspectos ambientais significativos. O 
compliance ambiental é garantido por meio da identificação mensal de to-
dos os requisitos legais, contratuais, regras, normas e regulamentos que o 
escopo de atuação da Companhia está submetido, com avaliação periódica 
do seu contínuo atendimento nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. 
A estrutura organizacional, infraestrutura, competências e conscientização 
são adequadas e compatíveis com os riscos que a Companhia possui. Os 
cenários de emergência identificados possuem planos de atendimento para 
atuação de forma a mitigar os impactos. Todos os riscos significativos são 
monitorados para seu efetivo controle, desempenho e melhorias. Avaliações 
da conformidade e adequações são realizadas periodicamente e todos os 
resultados são analisados criticamente pelo Comitê Diretivo da Organização 
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