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… continuação Allonda Ambiental Participações S.A.

4. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa – – 482 230
Bancos 678 – 17.694 8.701
Aplicações financeiras 352 – 37.145 9.107

1.030 – 55.321 18.038
As aplicações financeiras apresentam taxa média de 100% do Certificado de 
Depósito Interbancário (“CDI”) (97% em 2020) e possuem liquidez imediata. 
5. Aplicações financeiras restritas – Consolidado 2021 2020
Não circulante
Certificado Depósito Bancário (“CDB”) 1.201 4.835

1.201 4.835
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as aplicações vinculadas a captação 
de empréstimos de capital de giro junto às instituições financeiras Banco do 
Brasil e Santander. As aplicações possuem uma rentabilidade média de 97% 
do CDI e os resgates condicionados as amortizações do principal da dívida, 
respeitando a proporcionalidade de cobertura. 
6. Contas a receber – Consolidado 2021 2020
Contas a receber de clientes 398.731 86.263
Medições a faturar (i) 21.701 16.750

420.432 103.013
Circulante 272.963 103.013
Não circulante 147.469 –

(i) Medições aprovadas pelos clientes de serviços prestados e não faturados 
até 31 de dezembro de 2020. Entretanto o montante foi integralmente faturado 
em janeiro e fevereiro de 2021. 
Composição por vencimento: 2021 2020
Á vencer 414.406 99.333
Vencidos a 30 dias 778 1.505
Vencidos de 31 à 90 dias 3.090 2.158
Vencidos de 91 à 180 dias 560 17
Vencidos de 181 à 365 dias 1.598 –

420.432 103.013
7. Tributos a recuperar – Consolidado

2021 2020
INSS a recuperar 14.308 2.869
Imposto de renda retido na fonte 481 620
Contribuição social retido na fonte 208 429
COFINS a recuperar 1.727 570
PIS a recuperar 378 124
Outros 623 151

17.725 4.763
8. Adiantamento a fornecedores – Consolidado – Refere -se a adianta-
mentos a fornecedores para compra de materiais utilizados em obras e ativo 
imobilizado. Em 31 de dezembro de 2021 apresenta o saldo de R$ 16.995 
(R$ 7.280 em 31 de dezembro de 2020).

período subsequente, sendo a alíquota média considera como estimativa do 
tributo de 8,65%. (ii) A Companhia optou por aderir parcelamento ordinário 
e simplificado para renegociar as dívidas de diversos impostos federais que 
estavam vencidos e mantem o pagamento em dia desses parcelamentos e 
dos impostos correntes. (iii) Em 03 de novembro de 2021, a Allonda Ambiental, 
optou pelo parcelamento simplificado de parte do IR e CS devido do exercício 
de 2020, sendo divido em 60 parcelas, e o saldo devedor em aberto em 31 
de dezembro de 2021, no montante de R$ 3.728. (IR R$ 2.853 e CS R$ 875). 
(iv) Em 1º de fevereiro de 2021, foi concedida liminar favorável para dedução 
de ISS da base cálculo da PIS e COFINS para a Allonda Ambiental, sendo 
que continuamos a provisionar a parcela deduzida a que processo seja 
transitado em julgado. 
16. Salários e encargos a pagar – Consolidado 2021 2020
Provisão de férias e encargos 13.784 5.125
Encargos sociais a recolher 13.736 1.575
Indenizações a pagar 1.682 –
Salários a pagar 16 11
Outros 239 225

29.457 6.936
17. Adiantamentos de clientes – Consolidado – Refere-se a adiantamentos 
efetuados por clientes relativos a contratos de execução de longo prazo. Estes 
adiantamentos são recebidos pela Companhia de acordo com cronograma 
financeiro de cada contrato e são realizados mediante faturamento de cada 
projeto. Os valores recebidos são destinados para custear os gastos incorridos 
em projetos. Em 31 de dezembro de 2021 no Consolidado apresentam o saldo 
de R$ 49.737 (R$ 10.143 em 31 de dezembro de 2020). 18. Provisão para 
contingências – Consolidado: Durante o curso normal dos negócios, a Com-
panhia está exposta a certas contingências e riscos, que incluem processos 
trabalhistas em discussão. Com base na opinião de seus assessores legais, a 
Companhia e suas controladas possui registrado, no passivo não circulante, os 
seguintes valores a título de provisão para cobrir eventuais riscos prováveis: 
Processos trabalhistas 2021 2020
Saldo inicial 649 343
Provisões – 306
Saldo final 649 649
Os processos com probabilidade de perda possível montam R$ 2.356 (R$ 2.440 
em 31 de dezembro de 2020). Sendo de natureza cíveis R$ 414 (R$ 1.528 em 
31 de dezembro de 2020), trabalhistas R$ 2.727 (R$ 912 em 31 de dezembro 
de 2020) e tributária R$ 425 (não havia processos com probabilidade de perda 
possível em 31 de dezembro de 2020). 19. Imposto de renda e contribuição 
social sobre o lucro – Consolidado – a) Reconciliação do resultado e do 
Impostos de renda (IR) e da contribuição social (CS) 

2021 2020
Lucro antes dos Impostos (IR e CS) 55.313 36.077
Alíquota nominal (%) 34% 34%
IR e CS à alíquota nominal (18.806) (12.266)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Diferenças temporárias (33) (179)
Prejuízo fiscal Holding (i) (7.489) –
Diferenças permanentes 162 (2.199)
Pesquisa e inovação tecnológica (ii) – 2.527
Outras (25) (353)
Imposto de renda e da contribuição social (26.191) (12.470)
IR e CS – corrente (181) (4.278)
IR e CS – diferido (26.010) (8.192)
Alíquota efetiva (%) 47% 35%
(i) Prejuízo fiscal do exercício de 2021 da Allonda Participações, onde não 
foi constituído imposto diferido, pois a holding não apresenta expectativa de 
rentabilidade futura. (ii) Refere-se ao benefício fiscal instituído pela Lei nº 
11.196/05, que permite a dedução diretamente na apuração do lucro real e 
da base de cálculo da contribuição social do valor correspondente a 60% do 
total dos gastos com pesquisa e inovação tecnológica, observadas as regras 
estabelecidas na referida Lei. b) Composição do imposto de renda e con-
tribuição social diferidos por natureza

2021 2020
Ativo fiscal diferido
Tributos diferidos sobre prejuízo fiscal (i) 9.043 6.584
Passivo fiscal diferido (diferenças temporárias)
Arrendamento mercantil contábil x fiscal (7.210) (5.239)
Diferimento de contratos de longo prazo (35.320) (8.469)
Custo de transação (comissões bancárias) (118) (471)

(33.605) (7.595)
(i) Expectativa de realização do prejuízo fiscal

2021 2020
2021 – 4.279
2022 6.430 2.305
2023 2.613 –

9.043 6.584
20. Patrimônio líquido – a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, o capital social subscrito e integralizado é de R$ 37.762, dividido em 
37.761.854 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Em 20 de 
outubro de 2020, as acionistas aumentaram o capital social da Companhia 
no montante de 37.762, com ações detidas na investida Allonda Ambiental 
(Nota 1.1 (a)). b. Dividendos: O Estatuto social da Companhia determina 
a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado do 
exercício ajustado na forma da lei. A destinação do lucro declarado em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, foram calculados conforme estatuto da Companhia, 
demonstrado a seguir:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 19.641 23.607
Ajuste predecessor (nota 2.d) – (16.868)
Lucro líquido base para destinação do lucro 19.641 6.739
Reserva legal 5% do lucro líquido, limitada a 20% do 
capital social (982) (337)

Base para dividendos mínimos obrigatórios 18.659 6.402
Dividendo mínimo obrigatório (25%) (4.664) (1.601)
Reserva para realização de investimentos (13.995) (4.801)
c. Resultado por ação: A Companhia apresenta o cálculo do resultado por 
ação básico, calculado, através da divisão do lucro do exercício, atribuído 
aos detentores das ações ordinárias da Companhia, pela quantidade média 
ponderada de ações disponíveis durante o período.

2021 2020
Lucros líquido do exercício 19.641 23.607
Média ponderada da quantidade de ações (lote de mil 
ações) 37.762 37.762

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

21. Receita líquida de venda de produtos e serviços prestados
2021 2020

Mercado nacional por segmento de atuação (nota 
1.1.(a))

Allonda Ambiental 301.250 224.893
Allonda Engenharia 312.167 55.119
Allonda Energia 9.095 –
Receita bruta total 622.512 280.012
Tributos incidentes e devoluções (53.564) (21.644)
Receita operacional líquida 568.948 258.368
22. Custos e Despesas Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Pessoal – – (183.782) (76.196)
Consultorias, assessorias e serviços 
terceiros (314) – (103.416) (51.852)

Materiais aplicados em obras – – (92.788) (31.907)
Locação de veículos, máquinas 
e equipamentos – – (51.684) (19.676)

Manutenções e reparos – – (2.190) (4.906)
Depreciações e amortizações – – (10.712) (7.160)
Custos das mercadorias vendidas – – (680) (3.640)
Combustíveis e lubrificantes – – (7.266) (2.500)
Aluguéis de imóveis – – (3.580) (1.950)
Água, Energia e Internet – – (13.429) (985)
Despesas com vendas – – (1.620) (534)
Provisões para contingências – – – (306)
Outros (19) – (20.618) (6.109)

(333) – (491.765) (207.721)
Custo dos serviços prestados e 
produtos vendidos – – (444.192) (163.736)

Despesas gerais e administrativas (333) – (47.573) (43.985)
23. Resultado financeiro líquido Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas financeiras
Descontos obtidos – – 142 109
Variação cambial ativa – – 2 220
Rendimentos de aplicações 
financeiras 1.198 – 1.538 515

1.198 – 1.682 844
Despesas financeiras
Despesas com juros (22.071) – (31.980) (8.193)
Despesas bancárias (169) – (570) (714)
Swap debêntures (i) (351) – (351) –
Variação cambial – – (31) (67)
IOF – – (247) –

(22.591) – (33.179) (8.974)
Resultado financeiro, líquido (21.393) – (31.497) (8.130)
(i) Em 20 de maio de 2021, a Companhia firmou contrato junto ao Banco Voiter 
e Banco Itáu de derivativos de fluxo de caixa, com objetivo de proteção sobre a 
volatilidade do CDI indexado a dívida em R$ da 1ª emissão debêntures (Nota 
14). A exposição líquida encontra-se apresentada no ativo circulante, na rubrica 
“outros ativos” no montante de R$ 967. 24. Instrumentos financeiros – A 
Companhia e suas controladas mantém operações com instrumentos financei-
ros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias 
operacionais e controles internos visando assegurar 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 apresentada. A política de controle consiste em 
acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições 
vigentes no mercado. a. Classificação contábil e valores justos: A classi-
ficação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a seguir e 
não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias além 
das informadas em 31 de dezembro de 2021. 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: 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Ativos financeiros ao custo 
amortizado

Caixa e equivalentes de caixa 1.030 – 55.321 18.038
Aplicações financeiras – – 1.201 4.835
Contas a receber – – 420.432 103.013
Partes relacionadas 25.738 1.933 26.004 19.407
Outros recebíveis 967 – 19.219 426

27.735 1.933 522.177 145.719
Passivos financeiros ao custo amortizado
Fornecedores 104 – 103.593 34.613
Empréstimos e financiamentos 11.540 – 78.985 121.045
Debêntures 258.117 – 258.117 –
Partes relacionadas 117.919 50.000 – –

387.680 50.000 440.695 155.658
Hierarquia do valor justo: Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um pas-
sivo, 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 avaliação 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 Companhia classifica a mensuração 
do valor justo dos ativos e passivos como nível 2. b. Estrutura do geren-
ciamento 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 econômico-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 DNV-GL, conforme certificação nº 274668-2018-AQ-BRA-RvA. 
Baseado nestas normas a Companhia planeja a gestão de seus riscos, 
implementando controles, monitorando a eficácia dos controles e do seu 
desempenho ambiental, atendendo a legislação pertinentes e outros requisitos, 
assim como promove melhorias nos impactos considerados mais significativos 
no relacionamento 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 
todos 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 
para tomada de ações e melhorias. Além disso, a Companhia contrata seguros 
de responsabilidade civil geral e profissional em seguradoras de primeira linha 
para cada operação conforme avaliação de riscos em conjunto com o cliente. 
As apólices contratadas cobrem inclusive poluição súbita e são válidas por 
todo período da operação. Riscos de crédito: Risco de crédito é o risco da 
Companhia e suas controladas incorrerem em perdas financeiras caso um 
cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir 
com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente 
das contas a receber de clientes da Companhia. O valor contábil dos ativos 
financeiros que representam a exposição máxima ao risco do crédito está 
apresentado a seguir: 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 1.030 – 55.321 18.038
Aplicações financeiras – – 1.201 4.835
Contas a receber – – 420.432 103.013
Outros recebíveis 967 – 2.219 426

1.997 – 479.173 126.312
Perdas por redução no valor recuperável: A exposição da Companhia e 
suas controladas ao risco de crédito é influenciada principalmente pelo risco 
de não pagamento. Porém, trata-se de uma carteira com poucos clientes, 
substancialmente formada por clientes recorrentes, com contratos firmados 
em médio prazo e sem histórico de perdas. Esses fatores contribuem para a 
minimização do risco de crédito. Adicionalmente, a Companhia e suas controla-
das não possui histórico de perda junto aos clientes. Dessa forma, ao analisar 
os eventos passados, condições atuais e previsões de condições econômicas 
futuras, a Administração concluiu que não há necessidade de constituição de 
provisão para perdas esperadas. Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco 
de que a Companhia e suas controladas irão encontrar dificuldades em cumprir 
as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados 
com pagamentos em caixa ou com outro ativo financeiro. A abordagem da 
Companhia na administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, 
que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no ven-
cimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas 
inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Companhia. A seguir, estão 
os vencimentos contratuais de passivos financeiros remanescentes no final do 
período de relatório, incluindo pagamentos de juros estimados.
a) Controladora
Saldos em Fluxo Vencimentos:

31 de dezembro de 2021
Valor 

contábil
 de caixa 

contratual
Até 1
 ano

1-2
 anos

3-5
 anos

Passivos financeiros não 
derivativos

Empréstimos, financia-
mentos e Finame 11.540 14.148 3.512 9.879 757

Debênture 258.117 367.443 94.288 169.375 103.780
Fornecedores 104 104 104 – –
b) Consolidado
Saldos em Fluxo Vencimentos:

31 de dezembro de 2021
Valor 

contábil
de caixa 

contratual
Até 1
 ano

1-2
 anos

3-5
 anos

Passivos financeiros 
não derivativos

Empréstimos, financia-
mentos e Finame 78.985 89.565 34.788 48.788 5.989

Debênture 258.117 367.443 94.288 169.375 103.780
Fornecedores 103.593 103.593 103.593 – –
Risco de mercado: Risco de taxas de juros: Decorre da possibilidade de a 
Companhia estar sujeitas aos ganhos ou perdas decorrentes de oscilações 
de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. 25. 
Eventos subsequentes – a) Novas conquistas Concessão de tratamento 
de águas: Em 13 de dezembro de 2021, a Allonda Saneamento se sagrou 
vencedora de um contrato de concessão plena de água e esgoto, pelo prazo 
de 35 anos, no estado de Alagoas, com aproximadamente 700 mil habitantes, 
34 munícipios, com compromisso de pagamento de outorga de 1.2 bi. O projeto 
prevê: operação, manutenção, gestão comercial dos sistemas, serviços de 
distribuição de água, coleta, tratamento de esgoto e produção de água para 
as localidades onde a Companhia de Saneamento de Alagoas (“CASAL”) não 
opera atualmente. Com o objetivo de atuar na conquista descrita acima, em 
1º de fevereiro de 2022, foi constituída uma sociedade por ações de capital 
fechado sob a denominação de Águas do Sertão S.A, onde a mesma terá seu 
prazo de duração por todo contrato de concessão e suas eventuais prorroga-
ções. b) Constituição Águas do Sertão S.A. Constituída em 01 de fevereiro de 
2022, tem como objeto social operar a concessão de CASAL, mencionada no 
tópico anterior. O capital social da companhia foi subscrito em R$ 48 milhões, 
sendo que a acionista Allonda Saneamento subscreveu 24 milhões de ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, e Conasa Infraestrutura S.A. 
subscreveu 24 milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 
Sendo o capital integralizado em sua totalidade, em moeda corrente nacional, 
de forma proporcional, pelas acionistas entre fevereiro e março de 2022. c) 
Captações de empréstimos: Em 25 de fevereiro de 2022, o grupo realizou 
as captações como empréstimos ponte, conforme descrito a seguir, que tem 
como finalidade o pré-pagamento da 1º emissão de debêntures, capital de 
giro/reforço de caixa. O prazo de liberação é de até 45 dias ou até a liberação 
do take-out (2ª emissão de debêntures), o que ocorrer primeiro. A Companhia 
firmou junto ao Banco do Brasil S.A. uma Cédula de Crédito Bancário (“CCB”) 
no valor de R$ 100.000 em liberação única. A remuneração é CDI + 6,0% a.a. O 
vencimento do CCB é em 11 de abril de 2022, ou até a liberação da 2º emissão 
de Debêntures, o que ocorrer primeiro. A Companhia firmou junto ao Banco 
Alfa de Investimentos S.A. uma CCB no valor de R$ 101.074 em liberação 
única. A remuneração é CDI + 6,0% a.a. O vencimento do CCB é em 18 de 
abril de 2022, ou até a liberação da 2º emissão de Debêntures, o que ocorrer 
primeiro. A Controlada Allonda Saneamento firmou junto ao Banco Itaú BBA 
S.A. CCB no valor de R$ 100.000. A remuneração é CDI + 6,0% a.a. O venci-
mento do CCB é em 18 de abril de 2022, ou até a liberação da 2º emissão de 
Debêntures, o que ocorrer primeiro. Os recursos acima foram destinados para 
pagamento de parte da Outorga de concessão, realizada em março de 2022.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas

Aos Administradores e Acionistas
Allonda Participações S.A. e suas controladas
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Compa-
nhia Allonda Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demons-
trações financeiras consolidadas da Companhia Allonda Participações S.A. e 
suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial 
consolidado em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações 
consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patri-
mônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis 
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demons-
trações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia 
Allonda Participações S.A. e da Companhia Allonda Participações S.A. e suas 
controladas em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações 
e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado 
de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as 
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia 
e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emi-
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência 
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Principais Assuntos de Auditoria: Principais Assuntos de Auditoria (PAA) 
são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significati-
vos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados 
no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expres-
samos uma opinião separada sobre esses assuntos. 
Porque é um PAA: Reconhecimento de Receita – estimativa dos custos 
de construção e percentual de conclusão da obra (“POC”) – Controladora 
e Consolidado: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1.2(b), a Com-
panhia e suas controladas utilizam o método de Porcentagem de Conclusão 
da Obra (“POC”) para contabilizar as receitas de prestação de serviços. O 
método de reconhecimento de receita por meio do POC requer que a admi-
nistração da Companhia considere, entre outros aspectos, a estimativa dos 
custos a incorrer até o término da conclusão do serviço a fim de estabelecer 
uma proporção e relação aos custos já incorridos e ao orçamento de custos 
do projeto. Essa proporção é aplicada sobre o valor total do projeto determi-
nando o montante da receita a ser reconhecida em cada período. Essa área 
foi considerada foco em nossa auditoria, pois o processo de reconhecimento 
da receita envolve estimativas críticas da administração na determinação 
dos orçamentos de custos, sua revisão periódica e o estágio da execução 
do serviço. Assim, quaisquer mudanças nessas estimativas podem impactar 
de forma relevante a posição patrimonial e o resultado do exercício. Como 
o assunto foi conduzido em nossa auditoria: Nossos procedimentos de 
auditoria compreenderam, entre outros, o entendimento dos principais controles 
internos estabelecidos pela administração para reconhecimento da receita, bem 
como para a preparação e aprovação das estimativas de custos a incorrer e 
para o monitoramento dos custos incorridos. Testamos os custos incorridos, 
em base amostral, inspecionando contratos, documentos fiscais e pagamentos 
feitos. Com base em uma amostra de contratos, inspecionamos os orçamentos 
e suas respectivas aprovações. Adicionalmente, confrontamos os índices utili-
zados pela Companhia no cálculo da atualização das estimativas de custos a 
incorrer, com os respectivos índices de mercado. Efetuamos comparação de 
selecionados orçamentos entre exercícios e obtivemos esclarecimentos para 
variações não usuais. Para selecionados contratos já concluídos, confronta-
mos o custo total efetivo com os orçamentos previamente efetuados. Nossos 
procedimentos de auditoria demonstraram que as estimativas utilizadas pela 
administração são consistentes com os dados e informações obtidas. Outros 
assuntos: Valores correspondentes ao exercício anterior As demonstrações 
financeiras da Companhia em 31 de dezembro 2020 foram auditadas por 
outros auditores, cujo relatório, datado de 03 de maio de 2021, expressa uma 

opinião sem ressalvas. Responsabilidades da administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas A administração 
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de 
relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração 
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela gover-
nança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. 
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo 
profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os 
riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 

opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continui-
dade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 
não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financei-
ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequen-
temente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época 
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, 
eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 30 de março de 2022.

 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
 CRC 2SP 000.160/O-5(ii)

 Rodrigo Lobenwein Marcatti – CRC MG 091.301/O

Leo Cesar Melo – Presidente
Diego Motta – Diretor Financeiro

Raphael Canhiçares – Contador CRC 1SP 255.052

9. Partes relacionadas – a) Controladora 2021 2020
Ativo não

 circulante
Passivo não

 circulante
Saldo

 líquido
Ativo não

 circulante
Passivo não

 circulante
Saldo

 Líquido
Dalgali 2.486 – 2.486 966 – 966
Falowanie 2.486 – 2.486 967 – 967
Golving 2.494 – 2.494 – – –
Allonda Ambiental – (57.671) (57.671) – – –
Allonda Ambiental S.A.S (i) 17.912 – 17.912 – – –
Allonda Saneamento (ii) – (49.965) (49.965) – (50.000) (50.000)
Allonda Energia – (10.162) (10.162) – – –
Allonda Engenharia – (121) (121) – – –

25.378 (117.919) (92.541) 1.933 (50.000) (48.067)

b) Consolidado 2021 2020
Ativos não circulante
Dalgali 2.486 966
Falowanie 2.486 967
Golving 2.495 –
Allonda Ambiental S.A.S (i) 18.537 17.474

26.004 19.407
c) Remuneração do pessoal-chave da Administração: O pessoal-chave 
da Administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga por 
serviços prestados no período findo em 31 dezembro de 2021 individual e 
consolidado, totalizou R$ 4.846 em dezembro de 2021. d) 3L Desenvolvi-
mento de Projetos Ambientais S.A. (“3L”) A 3L é uma empresa que detém 
o mesmo quadro acionário da Companhia e presta serviços de manutenção 
e montagem de equipamentos para empresas do Grupo. Durante o exercício 
de 2021, a 3L prestou serviços sob o montante de R$ 2.019 (R$ 3.001 em 31 
de dezembro de 2020). i. Allonda Ambiental S.A.S: Allonda Ambiental S.A.S 
surgiu devido projeto realizado na Argentina, faz parte do Grupo Allonda e 
o projeto está concluído, seus recursos encontram-se disponíveis para uma 
futura definição da administração. O montante de R$ 18.537 a receber junto 
a Allonda Ambiental S.A.S, refere-se ao conta-corrente entre as empresas as 
quais não há incidência de juros. Esse conta-corrente não possui prazo de 
vencimento determinado e será pago de acordo com a estratégia de gestão 
de caixa do Grupo Allonda. ii. Allonda Ambiental Participações S.A. e 
Allonda Ambiental Saneamento S.A. Em 29 de dezembro de 2020, a Allonda 
Engenharia, cedeu parte do crédito detido junto a Companhia, no montante 
de R$ 50.000 para a Allonda Ambiental Participações S.A. Ainda na mesma 
data, a Participações aportou o crédito na investida Allonda Saneamento S.A., 
passando a deter o referido crédito junto a Allonda Ambiental. O conta-corrente 
entre as empresas não há incidência de juros e possui prazo de vencimento 
de até 36 meses e será pago de acordo com a estratégia de gestão de caixa 
do Grupo Allonda. 
10. Investimentos – a. Composição – investimentos em controladas

% de 
participação

Patrimônio
líquido

Lucros (prejuízos) 
líquido do exercício

2021 2020 2021 2020 2021 2020
Allonda Ambiental 100% 100% 138.247 38.894 8.733 23.607
Allonda Engenharia 100% – 209.734 – 32.003 –
Allonda Saneamento 100% 100% 49.914 50.000 (86) –
Allonda Energia 100% – 17.432 – 931 –
Allprime 100% – 445 – (557) –

415.772 88.894 41.024 23.607
b. Movimentação Allonda 

Ambi-
ental

Allonda 
Sanea-
mento

Allonda 
Enge-
nharia

Allonda 
Ener-

gia
All-

prime Total
Reestruturação 
societária (*) 20.894 – – – – 20.894

Aumento de capital – 50.000 – – – 50.000
Equivalência patrimonial 23.607 – – – – 23.607
Dividendos propostos (5.607) – – – – (5.607)
Saldo em dezembro 
de 2020 38.894 50.000 – – – 88.894

Aumento de capital 91.920 – 46.300 16.501 1.002 155.723
Equivalência patrimonial 8.733 (86) 32.003 931 (557) 41.024
Cisão de acervo líquido (*) (1.300) – 131.431 – – 130.131
Saldo em dezembro 
de 2021 138.247 49.914 209.734 17.432 445 415.772

(*) Constituição da Allonda Participações com Holding do Grupo Allonda, vide 
nota 1.1 (a). c. Aumentos de capital: No decorrer do exercício de 2021, a 
Companhia realizou aportes nas investidas no montante de R$ 155.723 (31 de 
dezembro de 2020 R$ 87.762), onde as Holdings aportaram R$ 2 de Allprime 
(Nota 1.1(a)) e R$ 155.721, conforme descrito a seguir: 

Período
Allonda 

Ambiental
Allonda 

Engenharia
Allonda 
Energia Allprime Totais

01/05/2021 25.695 – – – 25.695
30/09/2021 49.000 29.300 16.501 1.000 95.801
01/12/2021 17.225 17.000 – – 34.225
Total 91.920 46.300 16.501 1.000 155.721
Todos os aportes acima, forma subscritos e integralizados, mediante a conver-
são de adiantamento para futuro aumento de capital, formado com remessas 
em moeda corrente nacional. Em 20 de outubro de 2020, os acionistas do 
Grupo Allonda: Dalgali, Falowanie e Golving, aportaram o montante de 
R$ 37.762, por meio de ações detidas na Allonda Ambiental. (Nota 1.1 (a)). 
Em 30 de dezembro de 2020, a Companhia aumentou o capital da Allonda 
Saneamento, no montante de R$ 50.000, por meio de crédito detidos junto a 
controlada indireta Allonda Ambiental, passando a deter 100% de participação 
na investida. (Nota 1.1 (a)).
11. Imobilizado

Insta-
lações

Máqui-
nas e 

equipa-
mentos

Equi-
pamen-

tos de 
infor-

mática

Móveis 
e uten-

sílios
Veí-

culos

Imob. 
em 

anda-
mento Total

Saldo em dezem-
bro de 2019 977 59.262 860 271 3.544 – 64.914

Aquisições 55 18.788 949 37 10.290 5.444 35.563
Depreciações (99) (5.152) (250) (45) (1.588) – (7.134)
Baixas – – – – (1.691) – (1.691)
Saldo em dezem-
bro de 2020 933 72.898 1.559 263 10.555 5.444 91.652

Aquisições 1.098 24.225 3.221 1.581 8.321 4.850 43.296
Depreciações (107) (6.451) (570) (103) (3.350) – (10.581)
Baixas – (2.340) – – – – (2.340)
Saldo em dezem-
bro de 2021 1.924 88.332 4.210 1.741 15.526 10.294 122.027

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não há nenhum ativo imobilizado dado 
em garantia pela Companhia e suas controladas.
12. Fornecedores Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Fornecedores – nacionais 104 – 96.434 34.613
Fornecedores – estrangeiros – – 7.159 –

104 – 103.593 34.613
13. Empréstimos, financiamentos e arrendamentos – a) Composição:

Controladora Consolidado
Encargos ao ano 2021 2020 2021 2020

Modalidade
Capital de giro CDI + 5,27% à 16,38% 11.540 – 39.977 52.871
BNDES 13,35% à 18,02% – – 20 134
CDC(i) 12,01% à 17,30% – – 1.130 1.610
CCB(i) 4,00% à 23,87% – – 6.982 48.498
FINAME e 
Arrendamentos(ii) CDI + 0,42% à 1,44% 30.876 17.932

11.540 – 78.985 121.045
Circulante 2.250 – 25.511 25.714
Não circulante 9.290 – 53.474 95.331
(i) Cédula de crédito bancário (“CCB”) e Crédito direto ao consumidor (“CDC”) 
(ii) Aquisição de quatro Dragas e um Multibooster junto ao Fornecedor IHF 
Holland e IHC do Brasil, adquiridas em 2016, 2017 e 2018. Os contratos de 
arrendamento possuem prazos de 50 a 60 meses com opção de compra ao 
final do contrato tendo como garantia os próprios bens arrendados. Não há 
cláusulas restritivas “covenants” para os empréstimos e financiamentos da 
Companhia e suas controladas, sendo os mesmos garantidos por avais dos 
acionistas e pelos próprios bens financiados. Composição do não circulante, 
por ano de vencimento: 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

2022 – – – 30.121
2023 5.141 – 27.306 31.067
2024 4.149 – 19.371 20.710
2025 em diante – – 6.797 13.433

9.290 – 53.474 95.331

b) Movimentação dos empréstimos, financiamentos e arrendamentos: 
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Saldo inicial – – 121.045 49.886
Captações (i) 11.540 – 59.641 102.576
Juros incorridos – – 7.384 7.934
Amortização de principal – – (102.416) (31.714)
Amortizações de juros – – (6.669) (7.637)
Saldo final 11.540 – 78.985 121.045
(i) Principais captações: Em 03 de abril de 2020, a Allonda Ambiental captou o 
montante de R$ 18.000, na modalidade capital de giro, junto ao Banco do Brasil 
S.A., com prazo de pagamento de 24 meses e taxa ao ano de CDI+ 5,27%. 
Sendo retido uma parcela do recurso como aplicação restrita, no montante de 
R$ 3.600, sendo o recurso liberado com base nos pagamentos de principal 
da dívida (vide nota 5). Com a captação da Debênture (nota 14) a dívida foi 
quitada em 31 de março de 2021. Em 30 de abril de 2020, a Allonda Ambiental 
captou o montante de R$ 3.500, na modalidade capital de giro, junto à Caixa 
Econômica Federal, com prazo de pagamento de 24 meses e taxa ao mês de 
100% CDI + 0,50% , tendo como garantia avais dos acionistas. Sendo retido 
uma parcela do recurso como aplicação restrita, no montante de R$ 1.000, 
sendo o recurso liberado com base nos pagamentos de principal da dívida 
(nota 5). Empréstimo esse quitado integralmente no reperfilamento de dívida 
comentado a seguir, sendo a aplicação restrita liberada para uso da Compa-
nhia. No decorrer os meses de agosto e setembro a Allonda Ambiental captou 
R$ 23.800 em dívidas de capital de giro, sendo o recurso utilizado com objetivo 
de reperfilamento das dívidas, reduzindo a taxas médias de juros anuais e 
alongando os prazos de pagamento das dívidas de capital de giro, foram 3 
captações em Bancos de primeira linha, com taxa média de juros anual de 
9,4% ao ano. Com a captação mencionada, foram liberados grande parte das 
aplicações financeiras restritas (Nota 5). Em 30 de setembro de 2020, Allonda 
Ambiental captou o montante de R$ 10.000 na modalidade de capital de giro, 
junto ao Banco Santander, com prazo de pagamento de 48 meses e taxa ao 
ano de 9,77%, tendo como garantia avais dos acionistas. Em 26 de novembro 
de 2020, Allonda Ambiental captou o montante de R$ 4.000 na modalidade 
de CCB, junto ao Banco ABC Brasil, com prazo de pagamento de 18 meses 
e taxa ao mês de CDI+0,34%, tendo como garantia avais dos acionistas. Em 
19 de agosto de 2020, a Controlada Allonda Engenharia obteve a liberação 
da linha de crédito junto ao Bando Desenvolve SP – Agência de Fomento do 
Estado de São Paulo S.A., tendo como objetivo específico financiar as obras de 
ação ambiental de redução de DBO dos projetos Córrego Cordeio e Jaguaré, 
comentadas na nota 1.ii, a linha de crédito total é de 70.000, sendo a primeira 
tranche liberada em agosto de 2020, no montante de R$ 40.000, tendo com 
prazo de pagamento 56 meses, com carência de 24 meses, taxa de juros Selic 
+ 4% ao ano. Com a captação da Debênture (nota 14) a dívida foi quitada 
em 14 de abril de 2021. Em 30 de dezembro de 2021, a Companhia captou 
o montante de R$ 12.000, na modalidade capital de giro, junto ao Banco do 
Brasil S.A., com prazo de pagamento de 32 meses e taxa ao ano de CDI+ 
5,25% tendo como garantia avais dos acionistas. Em 27 de maio de 2021, a 
Allonda Ambiental captou o montante de R$ 1.120, referente a aquisição de 
uma escavadeira anfíbia, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento 
de 48 meses e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas, 
com taxa de antecipação mensal de 1,05%. Em 15 de junho de 2021, a Allonda 
Ambiental captou o montante de R$ 910, referente a aquisição de caminhões 
VW 31.280, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento de 48 meses 
e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas, com taxa de 
antecipação mensal de 1,05%. Em 12 de agosto de 2021, a Allonda Ambiental 
captou o montante de R$ 4.383, referente a aquisição de dez caminhões VM 
330, junto à Caixa Econômica Federal, com prazo de pagamento de 48 meses 
e taxa CDI+0,42 ao mês, tendo como garantia avais dos acionistas, com 
taxa de antecipação mensal de 0,69%. Em 12 de agosto de 2021, a Allonda 
Ambiental captou o montante de R$ 2.244, referente a aquisição de máquinas 
e equipamentos, junto à Caixa Econômica Federal, com prazo de pagamento 
de 48 meses e taxa CDI+0,42 ao mês, tendo como garantia avais dos acio-
nistas, com taxa de antecipação mensal de 0,69%. Em 12 de agosto de 2021, 
a Allonda Ambiental captou o montante de R$ 1.410, referente a aquisição de 
três caminhões VW 31.280, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento 
de 48 meses e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionis-
tas, com taxa de antecipação mensal de 1,05%. Em 12 de agosto de 2021, 
a Allonda Ambiental captou o montante de R$ 1.060, referente a aquisição 
de uma escavadeira, junto ao Banco Safra S.A, com prazo de pagamento de 
48 meses e taxa ao ano de 5,8%, tendo como garantia avais dos acionistas, 
com taxa de antecipação mendal de 1,05%. Em 11 de outubro de 2021, a 
Allonda Ambiental captou o montante de R$ 999, referente a aquisição de duas 
bambas Flygt 3300 e três bambas Flygt 3501, junto ao Banco Daycoval S.A, 
com prazo de pagamento de 48 meses e taxa ao ano de 10,69%, tendo como 
garantia avais dos acionistas, com taxa de antecipação mensal de 0,9135%. 
14. Debêntures – a) Composição
Modalidade Encargos ao ano 2021
1ª Emissão Debêntures simples CDI + 5,00% à 5,25% 258.117

258.117
Circulante 65.197
Não circulante 192.920
Em 25 de março de 2021, a Companhia realizou a sua 1º (primeira) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, certificada pela Sitawi como 
Sustainability Linked Bonds, oferta regida pela Instrução CVM 476. Amorti-
zação de principal com carência de 12 meses, com duração de 60 meses, e 
amortizações de juros trimestrais. Adicionalmente, por ser classificada como 
Sustainability Linked Bonds, a Allonda se compromete com metas de ASG 
(“Ambiental, Social e Governança”), sendo elas: • Índices de confiança de clima 
organizacional acima de 80%, medidos pela GPTW (“Great Place to Work”); 
• Atingir, até 2023, um percentual de 69,9% de destinação de resíduos para 
reciclagem ou reuso dos resíduos gerais gerados com exceção dos resíduos 
da construção civil; e • Atingir, até 2024, um percentual de 97,8% de destinação 
de resíduo para reciclagem ou reuso dos resíduos da construção civil gerados. 
Composição do não circulante, por ano de vencimento: 

2021
2023 63.529
2024 63.529
2025 em diante 65.862

192.920
b) Movimentação das debêntures: 2021
Captação 256.449
Juros incorridos 22.063
Juros pagos (20.395)
Saldo final 258.117
c) Garantias: • Cessão fiduciária de recebíveis da Allonda Engenharia; • Avais 
de Golving, Dalgali, Falowanie, Allonda Ambiental, Allonda Engenharia e dos 
acionistas. d) Cláusulas restritivas: Manutenção do índice Dívida Líquida/
EBITDA (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização), a 
ser calculado a partir as Demonstrações financeiras da Companhia e suas 
controladas (devendo incluir minimamente, as controladas Allonda Ambiental 
e Allonda Engenharia) encerradas ao final de cada exercício, auditadas por 
empresa independente, cadastrada na CVM, e deve apresentar no máximo 
3,6x para o exercício de 2021 e 3,0x para os anos subsequentes. 
15. Tributos a recolher – Consolidado 2021 2020
ISS (i) 21.139 5.328
PIS e COFINS (i) 17.776 4.931
PIS e COFINS liminar (iv) 346 –
Parcelamento ordinários e simplificados (ii) e (iii) 5.426 2.794
REFIS (ii) 4.326 4.781
PERT (ii) 3.780 4.142
CSLL e IRPJ (Nota 19.a) 181 4.278
IRRF 1.555 1.532
Outros 1.375 815

55.904 28.601
Circulante 33.605 18.976
Não circulante 22.299 9.625
(i) Considera tributos sobre direitos a faturar no montante de R$ 31.622 
(R$ 6.398 em 31 de dezembro de 2020), onde a nota fiscal foi emitida em 
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PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: 

https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/65BB-0584-E8F5-66E8 ou vá até o site https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ e utilize o 

código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 65BB-0584-E8F5-66E8

Hash do Documento 

713EF6D200B8815869633CF8FFD4FFCACA420D1F16F091C8B8261C8F22772CA8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/05/2022 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 03/05/2022 21:01 UTC-03:00 

Tipo: Assinatura Eletrônica 

Identificaçao: Autenticação de conta

 

Evidências 

 

Client Timestamp Tue May 03 2022 21:01:51 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília) 

Geolocation Latitude: -23.5032201 Longitude: -46.7030579 Accuracy: 23.478 

IP 189.69.119.4

Hash Evidências: 
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