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Allonda Ambiental Participações S.A.
CNPJ/MF nº 17.718.542/0001-05

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro antes dos impostos 19.641 23.607 45.832 36.077
Ajustes para:
Depreciações e amortizações – – 10.712 7.160
Resultado na baixa de ativos 
imobilizado – – 2.340 1.690

Resultado de participações socie-
tárias (41.024) (23.607) – –

Provisão para contingências – – – 306
Juros e variação cambial, líquidas 22.063 – 29.447 7.935
Perda em recebíveis com partes 
relacionadas – – – 6.332

Ganho com participação em 
controlada (343) – – –

Fluxo de caixa antes das variações 
de ativos e passivos operacionais 337 – 88.331 59.500

Variações em:
Contas a receber – – (317.419) (75.812)
Tributos a recuperar – – (12.962) 333
Adiantamentos a fornecedores – – (9.715) (4.765)
Despesas antecipadas – – 608 (4.375)
Outros ativos (5) – (18.793) (104)
Aplicações financeiras (967) – 3.634 6.890
Fornecedores 104 – 68.980 17.681
Tributos a recolher – – 27.122 5.425
Salários e encargos sociais a pagar – – 22.521 1.734
Adiantamento de clientes – – 39.594 (10.332)
Outros passivos 2 – 15.664 –
Caixa aplicado nas atividades 
operacionais (529) – (92.435) (3.825)

Juros pagos (20.395) – (27.064) (7.637)
Fluxo de caixa líquido utilizado 
nas atividades operacionais (20.924) – (102.499) (11.462)

Fluxo de caixa das atividades de investi-
mentos

Aquisições de bens em ativos 
imobilizado – – (26.261) (35.574)

Aumento de capital social em 
controladas (155.722) – – –

Créditos com partes relacionadas (85.315) – (6.597) (11.553)
Fluxo de caixa utilizado nas ativi-
dades de investimentos (241.037) – (32.858) (47.127)

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos

Captações de empréstimos, financia-
mentos e Debêntures 267.989 – 298.332 102.355

Pagamentos de empréstimos e 
financiamentos – principal – – (102.416) (31.714)

Dividendos pagos aos acionistas (4.998) – (6.276) (3.200)
Fluxo de caixa proveniente das 
atividades de financiamentos 262.991 – 189.640 67.441

Aumento em caixa e equivalentes 
de caixa 1.030 – 37.283 8.852

Caixa e equivalentes de caixa – início 
do período – – 18.038 9.186

Caixa e equivalentes de caixa – fim 
do período 1.030 – 55.321 18.038

Aumento em caixa e equivalentes 
de caixa 1.030 – 37.283 8.852

Divulgação adicional – transações não-caixa
Adições de imobilizado por meio de 
arrendamento financeiro – – 17.758 221

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Balanços Patrimoniais (Em milhares de Reais, exceto quando inidicado de outra forma) 
Controladora Consolidado

Nota 2021 2020 2021 2020
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.030 – 55.321 18.038
Contas a receber 6 – – 272.963 103.013
Tributos a recuperar 7 – – 17.725 4.763
Adiantamento à fornecedores 8 – – 16.995 7.280
Dividendos a receber 2.407 2.407 – –
Despesas antecipadas 5 – 3.089 2.562
Outros ativos 967 – 1.880 426
Total do ativo circulante 4.409 2.407 367.973 136.082

Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras restritas 5 – – 1.201 4.835
Contas a receber 6 – – 147.469 –
Despesas antecipadas – – 886 2.021
Tributos diferidos 19.a – – – –
Partes relacionadas 9 25.378 1.933 26.004 19.407
Outros ativos – – 17.339 –

25.378 1.933 192.899 26.263
Investimento em controladas 10 415.772 88.894 – –
Imobilizado 11 – – 122.027 91.652
Intangível – – 713 121
Total do ativo não circulante 441.150 90.827 315.639 118.036

Total do ativo 445.559 93.234 683.612 254.118

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020 2021 2020
Passivo circulante
Fornecedores 12 104 – 103.593 34.613
Empréstimos, financiamentos e 
Finame 13 2.250 – 25.511 25.714

Debêntures 14 65.197 – 65.197 –
Tributos a recolher 15 – – 33.605 18.976
Salários e encargos a pagar 16 – – 29.457 6.936
Adiantamento de clientes 17 – – 49.737 10.143
Dividendos a pagar – 334 – 1.612
Outros passivos 2 – 15.688 24
Total do passivo circulante 67.553 334 322.788 98.018
Passivo não circulante
Empréstimos, financiamentos e 
Finame 13 9.290 – 53.474 95.331

Debêntures 14 192.920 – 192.920 –
Tributos a recolher 15 – – 22.299 9.625
Tributos diferidos 19.b – – 33.605 7.595
Provisão para contingências 18 – – 649 649
Partes relacionadas 9 117.919 50.000 – –
Total do passivo não circulante 320.129 50.000 302.947 113.200
Patrimônio líquido
Capital social 20.a 37.762 20.894 37.762 20.894
Reserva de lucros 20.115 22.006 20.115 22.006
Total do patrimônio líquido 57.877 42.900 57.877 42.900
Total do passivo e patrimônio 
líquido 445.559 93.234 683.612 254.118

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com o IFRS em 31 de dezembro de 2021 e relatório do auditor independente

Demonstrações do Resultado 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020* 2021 2020

Resultado das operações 
continuadas

Receita operacional líquida 21 – – 568.948 258.368
Custos dos serviços prestados e 
produtos vendidos 22 – – (444.192) (163.736)

Lucro bruto – – 124.756 94.632
Receitas (despesas) opera-
cionais

Despesas gerais e adminis-
trativas 22 (333) – (47.573) (43.985)

Resultado de participações 
societárias 10 41.024 23.607 – –

Outras receitas (despesas) 343 – 146 (6.440)
Lucro operacional 41.034 23.607 77.329 44.207
Resultado financeiro, líquido 23 (21.393) – (31.497) (8.130)
Lucro antes dos impostos 19.641 23.607 45.832 36.077
Impostos de renda e contribuição 
social – correntes 19.a – – (181) (4.278)

Impostos de renda e contribuição 
social – diferidos 19.a – – (26.010) (8.192)

Lucro líquido do exercício 19.641 23.607 19.641 23.607
Média ponderada da quantidade 
de ações

(lote de mil ações) 20.c 37.762 37.762
Resultado por ação básico (por 
lote de mil ações, expresso 
em R$) 20.c 0,52 0,63

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeirasDemonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
Atribuível aos acionistas da Companhia

Reserva de lucros
Capital social Legal Realização de investimentos Lucros acumulados Patrimônio líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2019 20.894 – – – 20.894
Lucro líquido do exercício – – – 23.607 23.607
Destinação:
Reserva legal (nota 20.b) – 337 – (337) –
Dividendos distribuídos (nota 20.b) – – – (1.601) (1.601)
Reserva para realização de investimentos (nota 20.b) – – 21.669 (21.669) –
Saldo em 31 de dezembro de 2020 20.894 337 21.669 – 42.900
Lucro líquido do exercício – – – 19.641 19.641
Ajuste predecessor (nota 2.d) 16.868 – (16.868) – –
Destinação:
Reserva legal (nota 20.b) – 982 – (982) –
Dividendos distribuídos (nota 20.b) – – – (4.664) (4.664)
Reserva para realização de investimentos (nota 20.b) – – 13.995 (13.995) –
Saldo em 31 de dezembro de 2021 37.762 1.319 18.796 – 57.877

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

1.1. Contexto operacional – A Allonda Ambiental Participações S.A., anterior-
mente denominada Valovanji Investimentos e Participações S.A. (“Allonda Par-
ticipações”, “Companhia” ou “Holding”) tem sua sede no município de Barueri, 
Estado de São Paulo e tem como objeto social a realização de investimentos 
em empreendimentos e/ou participação no capital de outras sociedades. 
A Administração preparou tais demonstrações financeiras considerando o 
pressuposto de continuidade operacional. a) Reestruturação societária: Em 
2020 a Companhia e suas controladas iniciaram o processo de reestruturação 
societária, que visa concentrar os investimentos do Grupo Allonda na Holding 
e segregar seus segmentos de atuação por investida, sendo as principais 
ações realizadas até a presente data: • Em 02 de setembro de 2020, Allonda 
Construtora Ltda. controlada da Allonda Ambiental S.A. (Ambiental), teve sua 
razão social alterada para Allonda Energias Renováveis Ltda. e sua participa-
ção foi migrada para Companhia. Ainda na mesma data, a Allonda Construtora 
Ltda., alterou sua razão social para Allonda Energias renováveis Ltda. (“Allonda 
Energia”). • Em 20 de outubro de 2020, as acionistas do Grupo Allonda: Dal-
gali Investimentos e Participações S.A. (Dalgali), Falowanie Investimentos e 
Participações S.A. (Falowanie) e Golving Investimentos e Participações S.A. 
(“Golving”), aportaram a totalidade das ações detidas na controlada Allonda 
Ambiental no montante de R$ 37.762 mil (Nota 10.b.). • Em 20 de outubro de 
2020, as acionistas da Companhia (Dalgali, Falowanie e Golving), constituíram 
a Allonda Participações como Holding do Grupo Allonda, aportando sua par-
ticipação detida na Allonda Ambiental S.A. (“Allonda Ambiental”). • Em 28 de 
outubro de 2020, a WH2 Empreendimentos e Participações S.A., alterou sua 
razão social para Allonda Ambiental Saneamento S.A. (“Allonda Saneamento”); 
• Em 28 de janeiro de 2021, foram aportadas na Companhia pelas Holdings do 
Grupo Allonda: Dalgali investimentos e participações S.A. (“Dalgali”), Falowanie 
Investimentos e Participações S.A. (“Falowanie”) e Golving Investimentos e 
Participações S.A. (“Golving”), as quotas detidas na Allonda Saneamento, no 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e ALLPRIME PUMPS Equipamentos 
Mecânicos LTDA. (“Allprime”), nos valor de R$ 2 (nota 10(b)). • Em 19 de 
maio de 2021, a Allonda Ambiental foi cindida, a valor contábil, migrando a 
totalidade das ações detidas na investida Allonda Engenharia Ltda. (“Allonda 
Engenharia”). Com as movimentações acima, as atividades da Companhia 
ficaram divididas nos segmentos: 
Segmento Atividades principais

Allonda Ambiental
Soluções ambientais como dragagem, desassorea-
mento, serviços emergenciais e economia circular.

Allonda Engenharia
Serviços de infraestrutura ligados à área de sane-
amento, construção de Estações de tratamento de 
água e esgoto.

Allonda Energia
Serviços de infraestrutura ligados à área de energia 
em parques solares, Hidrelétricas, eólica e serviços 
de alta tensão e linhas de transmissão.

Allonda Saneamento Operação efetiva de concessão plena e PPP.
Allprime Venda e locação de bombas.
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria da 
Companhia em 30 de março de 2022. Após a sua emissão, somente os 
acionistas têm poder de alterar as demonstrações financeiras. b) Efeitos da 
pandemia provocada pela COVID-19: O COVID-19, foi primeiramente repor-
tado em Wuhan, na China continental e, posteriormente, espalhou-se por 
diversos países. Desde então, têm sido informados mundialmente casos de 
contágio e fatalidades devido ao vírus, de forma que, em 3 de março de 2020, 
o surto foi caracterizado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. 
Desencadeando decisões de governos e entidades do setor privado, que 
somadas ao impacto potencial da pandemia, aumentaram o grau de incerteza 
para os agentes econômicos que podem gerar impactos relevantes nos valo-
res reconhecidos das Demonstrações financeiras. A partir de março de 2020, 
a Companhia e suas Controladas, de forma gradual, foram liberando as áreas 
administrativas para o trabalho na modalidade home office, como forma de 
prevenir o avanço do contágio, as atividades administrativas permanecem 
sendo exercidas normalmente. Em 2021 a empresa adotou a modalidade 
híbrida das atividades administrativas, seguindo todos os protocolos de segu-
rança de distanciamento, uso obrigatório de máscara e agendamento de 
posição de trabalho. Cabe salientar ainda, que não houve paralização em 
nenhum projeto da Companhia. Outrossim, a administração avalia de forma 
constante o impacto dos desdobramentos do surto do COVID-19 nas operações 
e na posição patrimonial e financeira da Companhia e suas Controladas, com 
o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os riscos de 
continuidade nas operações e possíveis impactos nas demonstrações finan-
ceiras, sendo as principais medidas tomadas: • Em pleno alinhamento com 
nossos clientes, medidas de segurança mais rígidas foram adotadas, neste 
momento em todas as operações de campo e nossas obras continuam em 
andamento e performando dentro do previsto em Budget e Forecast; • Rene-
gociações de dívidas contraídas junto à fornecedores, instituições financeiras 
e impostos federais foram efetivadas, estendendo os prazos de pagamento, 
protegendo o fluxo de caixa da empresa nos curto e médio prazos. 1.2. Base 
de preparação: As demonstrações financeiras da Companhia e suas contro-
ladas, foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro (Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB)) , e evidenciam todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais 
estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. As 
principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações 
financeiras estão apresentadas na Nota 2. As demonstrações financeiras foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso 
de determinados ativos e passivos financeiros, tem seu custo ajustado para 
refletir a mensuração ao valor justo. a) Moeda funcional e moeda de apre-
sentação: Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão 
apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e suas con-
troladas. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma. b) Uso de estimativas e julgamentos: 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As infor-
mações sobre incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um 
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo período 
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: Nota 11 – Vida útil estimada 
dos bens do ativo imobilizado (vida útil); e Nota 18 – Mensuração de contin-
gências baseados em premissas sobre a probabilidade e magnitude das 
saídas de recursos. Nota 21 – Parte preponderante da receita de prestação 
de serviços é reconhecida levando-se em consideração o estágio de execução 
de cada contrato, denominado Porcentagem de obra concluída – POC). O 
método de reconhecimento de receita por meio do POC requer o uso de 
estimativas dos orçamento de custos do projeto, a fim de estabelecer uma 
proporção e relação aos custos já incorridos. Essa proporção é aplicada sobre 
o valor da receita total contratada do projeto, determinando o montante da 
receita a ser reconhecida em cada período. 2. Principais políticas contábeis 
– As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de 
maneira consistente para os períodos apresentados nessas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. a) Base de apresentação das demons-
trações contábeis consolidadas da Companhia antes da reestruturação 
societária (Nota 1.1(a)) Combinações de negócios entre empresas sob 
controle comum ainda não foram abordadas especificamente pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil (“CPCs”) e pelas normas internacionais de 
relatório financeiro (“IFRS”). Sendo assim, conforme parágrafo 11 do Pronun-
ciamento IAS 8/CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro, a Administração considerou a aplicabilidade dos requisi-
tos e a orientação dos Pronunciamentos, Interpretações e Orientações que 
tratem de assuntos semelhantes e relacionados. O IFRS 3/CPC 15(R1) – 
Combinação de negócios é o pronunciamento que se aplica a combinações 
de negócios, porém explicitamente exclui do seu escopo as combinações de 
negócios entre entidades sob controle comum, e, portanto, não pode ser 
aplicado neste caso. Alternativamente, ainda conforme parágrafos 10 e 11 do 
IAS 8/CPC 23, na ausência de orientação da estrutura conceitual para a 
elaboração e apresentação das demonstrações contábeis, a Administração 
pode também considerar as mais recentes posições técnicas assumidas por 
outros órgãos normatizadores contábeis que usem uma estrutura conceitual 
semelhante à do CPC para desenvolver pronunciamentos de contabilidade, 
ou ainda, outra literatura contábil e práticas geralmente aceitas do setor, até 
o ponto em que estas não entrem em conflito com as fontes enunciadas no 
parágrafo 11 do IAS 8/CPC 23. A prática contábil do custo precedente (“pre-
decessor basis of accounting”) é uma alternativa contábil e está em linha com 
as práticas contábeis de outros países, tais como os princípios contábeis 
geralmente aceitos nos Estados Unidos da América e no Reino Unido 
(“USGAAP” e “UKGAAP”, respectivamente), os quais permitem a utilização 
dessa prática em reestruturações societárias e outras transações entre enti-
dades sob controle comum. Dessa forma, a Administração elegeu o custo 
precedente como a prática contábil que representa melhor a transação ocor-
rida e fornece ao investidor uma informação de maior relevância. A adoção da 
prática contábil do custo precedente, assim como sua aplicação de forma 
retroativa, representa mudança de prática contábil conforme parágrafo 29 do 
IAS 8/CPC 23. Como tal, seus efeitos estão sendo apresentados de forma 
comparativa para todos os exercícios apresentados. Em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia detém 100% das ações da Allonda Ambiental S.A. (“Allonda 
Ambiental”) e, portanto, para fins comparativos os valores apresentados no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 serão os da Allonda Ambiental. 
As duas empresas possuíam os mesmos controladores em 31 de dezembro 

de 2021 e 31 de dezembro de 2020. As demonstrações contábeis da Compa-
nhia, com a adoção da prática contábil do custo precedente, foram preparadas 
para refletir: • os resultados históricos de operações e posição financeira da 
Companhia e suas controladas, em uma base combinada; e • os efeitos da 
reestruturação societária com aporte das ações da Allonda Ambiental na 
Companhia, que representam as informações contábeis base para seu inves-
timento na Allonda Ambiental. As demonstrações financeiras individuais 
incluem lançamentos para refletir a equivalência patrimonial da investida 
Allonda Ambiental enquanto as demonstrações financeiras do Consolidado 
foram preparadas como se a Allonda Ambiental fosse controlada da Companhia 
desde 1º de janeiro de 2020. b) Base de apresentação das demonstrações 
contábeis individuais da Companhia em 31 de dezembro de 2020: A 
Companhia, que individualmente é a controladora da Allonda Ambiental, teve 
transações limitadas desde sua constituição, tendo como única transação a 
reestruturação societária mencionada na nota explicativa 1.1(a). Sendo assim, 
seu resultado individual ocorre pelo reconhecimento de equivalência patrimo-
nial na Allonda Ambiental. A prática contábil do custo precedente não se aplica 
para as demonstrações financeiras individuais, portanto, respeitando os 
requerimentos regulatórios à Companhia individual (“Controladora”), sua 
apresentação contábil para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 está 
demonstrada nas notas abaixo: c) Reconciliação do resultado da Contro-
ladora e da Companhia e suas controladas

2020
Lucro líquido do exercício da Controladora 6.739
Resultado Allonda ambiental do 4º trimestre de 2020 16.868
Lucro líquido controladora e consolidado 23.607
d) Reconciliação do patrimônio da Controladora e patrimônio da Allonda 
Ambiental

Allonda 
Participações

Ajuste 
predecessor

Saldo 
apresentado

Capital social (i) 37.762 (16.868) 20.894
Reserva de lucros (ii) 5.138 16.868 22.006
Patrimônio líquido 42.900 – 42.900
i. Os atos societários de formação da Holding resultaram em um capital 
social de R$37.762. Considerando que o capital contribuído pelos sócios 
controladores foi mensurado na data base de 30 de setembro de 2020, sendo 
o ajuste predecessor nas demonstrações financeiras da Companhia e suas 
controladas, leva em consideração os lançamentos para refletir a equivalên-
cia patrimonial da investida Allonda Ambiental como se fosse controlada da 
Companhia desde 1º de janeiro de 2020. Desta forma o saldo de capital social 
apresentado, representa o saldo de patrimônio líquido da investida Allonda 
Ambiental em 1º de janeiro de 2020, no montante de R$ 20.894. ii. Retenção 
de lucros refletem a operação da Companhia durante o período de 1º de 
janeiro de 2021 à 30 de setembro de 2021. e) Base de consolidação: (i) 
Controlada: Uma entidade controla outra entidade quando está exposta a, 
ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento 
com a entidade e tem a habilidade 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 demons-
trações financeiras individuais da controladora as informações financeiras de 
controlada são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 
(ii) Companhias incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
Participação direta e indireta em % 2021 2020
Allonda Ambiental 100% 100%
Allonda Engenharia 100% 100%
Allonda Saneamento 100% 100%
Allonda Energia 100% –
Allprime 100% –
(iii) Perda de controle: Quando a Companhia perde o controle sobre uma 
controlada, a Companhia desreconhece os ativos e passivos e qualquer 
participação de não-controladores e outros componentes registrados no 
patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou perda 
originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a Companhia 
retém qualquer participação na antiga controlada, essa participação é men-
surada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. (iv) 
Investimentos em Companhias contabilizadas pelo método da equiva-
lência patrimonial: O investimento da Companhia em empresa contabilizada 
pelo método da equivalência patrimonial compreende sua participação em 
controlada. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual 
inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as demons-
trações financeiras incluem a participação da Companhia no lucro ou prejuízo 
líquido do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a data 
em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. Nas 
demonstrações financeiras individuais da controladora, investimentos em 
controladas também são contabilizados com o uso desse método. (v) Transa-
ções eliminadas na consolidação: Saldos e transações intra-Grupo Allonda, 
e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações 
intra-Grupo Allonda, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de 
transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são elimi-
nados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na 
investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de que 
os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evi-
dência de perda por redução ao valor recuperável. f. Moeda estrangeira: 
Transações em moeda estrangeira são convertidas 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. g. Receita operacional: 
Prestação de serviços: Para cada contrato é definida a contraprestação a 
ser recebida e a estimativa dos custos a serem incorridos ao longo da vigên-
cia 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 desem-
penho medido pela proporção dos custos incorridos em relação ao total dos 
custos estimados, vide nota 1.1(a). h. 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 esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal 
ou construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado 
pelo empregado e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável. i. 
Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abran-
gem basicamente descontos obtidos e variação cambial, que são reconhecidos 
no resultado, por meio do método dos juros efetivos. As despesas financeiras 
abrangem basicamente despesas de juros sobre empréstimos e despesas 
bancárias. Custos de empréstimo e financiamentos que não são diretamente 
atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são 
mensurados 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. j. 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 
mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição 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 compreende os impostos 
de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o 
imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacio-
nados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhecidos no 
patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Despesas de 
imposto de renda e contribuição social corrente: A despesa de imposto 
corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado 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 patrimonial como ativo ou passivo fiscal 
pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a serem pagos ou 
recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver. 
Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do 
balanço. Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se 
certos critérios forem atendidos. (ii) Despesas de imposto de renda e con-
tribuição social diferido: Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos 
com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 
passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de 
tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no período são 
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. 
Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e 
diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja 
provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais 
serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determinados com base na 
reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das 
diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integral-
mente um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, 

ajustados 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. 
k. 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 (impairment). 
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição do ativo. 
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes 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 subsequentes: Custos subse-
quentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econô-
micos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. (iii) 
Depreciação: A depreciação é calculada para amortizar 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 reco-
nhecida no resultado. Ativos arrendados são depreciados 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 e suas controladas obterá 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 à 30
Equipamentos de informática 05
Móveis e utensílios 10
Veículos 04
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. l. Instrumentos 
financeiros: (i) Reconhecimento e mensuração inicial: O contas a receber 
de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na 
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros 
são reconhecidos inicialmente quando a companhia e suas controladas 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 inicialmente mensurado ao 
valor justo, mais ou menos, para um item não mensurado ao VJR, os custos 
de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um 
contas a receber de clientes sem um componente significativo de financia-
mento é mensurado inicialmente ao preço da operação. (ii) Classificação e 
mensuração subsequente: Ativos Financeiros: No reconhecimento inicial, 
um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado; ao 
VJORA – instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao 
VJR. Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao 
reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo Allonda mude o modelo de 
negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos 
financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apre-
sentação 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 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. Ativos financeiros – Avaliação do modelo 
de negócio: O Grupo Allonda realiza uma avaliação do objetivo do modelo 
de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso 
reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são 
fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: • As polí-
ticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas 
políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração 
tem como foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de 
um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos 
ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas 
de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; • 
Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do 
Grupo Allonda; • Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negó-
cios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira 
como aqueles riscos são gerenciados; • Como os gerentes do negócio são 
remunerados – por exemplo, se a remuneração é baseada no valor justo dos 
ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e • A frequência, 
o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos ante-
riores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. 
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 contínuo dos ativos do Grupo 
Allonda. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados 
com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor 
justo por meio do resultado. 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 
associado 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 lucro. 
O Grupo Allonda considera os termos contratuais do instrumento para avaliar 
se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e 
de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo 
contratual que poderia mudar o Ativos financeiros – avaliação sobre se os 
fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de principal e de juros: 
momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não 
atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, o Grupo Allonda considera: 
• Eventos contingentes que modifiquem 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 prorrogação do prazo; e • Os termos que limitam o 
acesso do Grupo Allonda a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, 
baseados na performance de um ativo). Ativos financeiros – Avaliação do 
modelo de negócio: O pagamento antecipado é consistente com o critério de 
pagamentos do principal e juros caso o valor do pré-pagamento represente, 
em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre o valor 
do principal pendente – o que pode incluir uma compensação razoável pela 
rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro 
adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a 
permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que represente o 
valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir 
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas 
não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo 
do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. 
Ativos financeiros – Mensuração subsequente e ganhos e perdas

Ativos 
financeiros 

a VJR

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de 
dividendos, é reconhecido no resultado.

Ativos 
financeiros 

a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo amor-
tizado 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 resultado.

Instrumen-
tos de 

dívida a 
VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. A receita de juros calculada utilizando o método de 
juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são 
reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são 
reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado 
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.

Instrumen-
tos patri-
moniais a 

VJORA

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor 
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no 
resultado, a menos que o dividendo represente claramente 
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado.

Passivos financeiros – classificação, mensuração subsequente e ganhos e 
perdas: Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao 
custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como 
mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no 
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensu-
rados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no 
resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados 
pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A despesa de 
juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer 
ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. 
(iii) Desreconhecimento: Ativos financeiros: O Grupo Allonda desreconhece 
um ativo financeiro quando: • Os direitos contratuais aos fluxos de caixa do 
ativo expiram; ou • Transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos 
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação em que: • 
Substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro 
são transferidos; ou • O Grupo Allonda nem transfere nem mantém substan-
cialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e 
também não retém o controle sobre o ativo financeiro. O Grupo Allonda realiza 
transações em que transfere ativos reconhecidos 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: O Grupo Allonda desreconhece um passivo financeiro 
quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. O Grupo 
Allonda também desreconhece um passivo 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 assu-
midos) é reconhecida no resultado. (iv) Compensação: Os ativos ou passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo Allonda tenha atualmente 
um direito legalmente executável 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. m. Capital social: O capital social está representado por 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A Companhia não emitiu 

ações preferenciais. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido 
em estatuto, são reconhecidos como passivo. n. Redução ao valor recupe-
rável (impairment) Ativos financeiros não-derivativos: Instrumentos 
financeiros e ativos contratuais: A Companhia e suas controladas reconhece 
provisões para perdas esperadas de crédito quando aplicável, sobre: • Ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado; • Ativos de contrato. • A Com-
panhia e suas controladas 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 crédito 
(ou seja, o risco de inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento 
financeiro) não tenha aumentado significativamente desde o reconhecimento 
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. • O ativo financeiro estiver vencido há mais de 
90 dias. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou 
significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de 
crédito esperadas, a Companhia e suas controladas considera informações 
razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo 
ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e quali-
tativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de 
crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking). Mensura-
ção das perdas de crédito esperadas: As perdas de crédito esperadas são 
estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas 
de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insufici-
ências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos à 
Companhia e suas controladas de acordo 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 e suas controladas 
avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo amortizado estão com 
problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui” problemas de recupe-
ração” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos 
de caixa futuros estimados do ativo financeiro. Evidência objetiva de que ativos 
financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados 
observáveis: • Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutu-
ário; • Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de 
mais de 90 dias • Reestruturação de um valor devido a Companhia em con-
dições 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 desaparecimento de mercado ativo para o título por causa 
de dificuldades financeiras. Apresentação da provisão para perdas de 
crédito esperadas no balanço patrimonial: A provisão para perdas para 
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do valor 
contábil bruto dos ativos. Baixa: O valor contábil bruto de um ativo financeiro 
é baixado quando a Companhia e suas controladas não tem expectativa 
razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. A 
Companhia e suas controladas faz uma avaliação individual sobre a época e 
o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de 
recuperação. A Companhia e suas controladas não espera nenhuma recupe-
ração 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. Ativos 
financeiros não derivativos – política aplicável antes de 1º de janeiro de 
2018: Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado eram avaliados em cada data de balanço para 
determinar se havia evidência objetiva de perda por redução ao valor recupe-
rável. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor incluía: 
• Inadimplência ou atrasos do devedor; • Reestruturação de um valor devido 
a Companhia em condições que não seriam aceitas em condições normais; • 
Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação 
judicial; • Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou 
emissores; • O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de 
dificuldades financeiras; ou • Dados observáveis indicando que houve um 
declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um Grupo Allonda 
de ativos financeiros. Ativo financeiro mensurado a custo amortizado: A 
Companhia considerava evidência de perda de valor de ativos mensurados 
pelo custo amortizado tanto em nível individual como em nível coletivo. Todos 
os ativos individualmente significativos eram avaliados quanto à perda por 
redução ao valor recuperável. Aqueles que não tinham sofrido perda de valor 
individualmente eram então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda 
de valor que pudesse ter ocorrido, mas não tinha ainda sido identificada. Ativos 
que não eram individualmente significativos eram avaliados coletivamente 
quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com caracterís-
ticas de risco similares. Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável 
de forma coletiva, a Companhia utilizava tendências históricas do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o julga-
mento da Administração se as condições econômicas e de crédito atuais eram 
tais que as perdas reais provavelmente seriam maiores ou menores que as 
sugeridas pelas tendências históricas. (v) Ativos não financeiros: Os valores 
contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas controladas, 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 indica-
ção, então o valor recuperável do ativo é estimado. Em 31 de dezmebro de 
2021 não houve tal indicação. o. Provisões: Uma provisão é reconhecida, em 
função de um evento passado, se a Companhia ou suas controladas tiver uma 
obrigação legal ou construtiva presente que possa ser estimada de maneira 
confiável, e é provável que um recurso econômico 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 desconto a valor presente são reconhecidos no 
resultado como despesa financeira. p. Arrendamento: O CPC 06 (R2) introduz 
um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial 
para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que 
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arren-
damento que representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrenda-
mento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens 
de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma 
anterior, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em 
financeiros ou operacionais. Com base no CPC 06 (R2), a Companhia reco-
nhece 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 arrenda-
mento, ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até 
a da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo 
arrendatário 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 direito 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 inicialmente ao valor 
presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetuados na data 
de início, descontados pela taxa de juros implícita no arrendamento ou, se 
essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo 
incremental da Companhia. r. Incerteza sobre tratamento de tributos sobre 
o lucro: Companhia e suas controladas reconhece e mensura 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, 
determinados com base nesta interpretação, no entanto, não teve efeitos nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. s. Novas 
normas e interpretações ainda não vigentes: • As seguintes normas e/ou 
interpretações serão efetivas nos próximos exercícios, no entanto não deverão 
ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: • 
Contratos onerosos, custos para cumprir um contrato (alteração no CPC 25); 
• Reforma da taxa de juros de referência – Fase 2 (alterações no CPC 48, 38, 
40, 11 e 06); • Concessões de aluguel relacionadas à COIVD-19 (alteração 
ao CPC 06); • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao 
CPC 27); • Referência à estrutura conceitual (alterações ao CPC 15); • Clas-
sificação do passivo em circulante ou não circulante (alteração CPC 26); e • 
Contrato de seguros (IFRS17). 
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