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CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores expressos em reais- R$)
Nota
2021
2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6
1.295.359.393
50.331.925
Clientes a receber
7
388.856
61.922.429
Serviços Prestados a Faturar
8
10.434.530
10.330.011
Impostos a Recuperar
9
15.984.127
23.633.206
Transações com partes relacionadas
10
–
25.822
Ativos Destinados a Venda
11
– 366.225.217
Adiantamentos
764.874
233.640
1.322.931.779 512.702.249
Não circulante
Títulos a receber
12
553.860
631.890
Outros créditos
449.022
342.899
Ativos fiscais diferidos
26
35.027.780
–
Investimento
13
1.110.269.618 1.166.472.728
1.146.300.280 1.167.447.518
Total do ativo
2.469.232.060 1.680.149.767
Nota
2021
2020
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
270.789
377.220
Empréstimos e financiamentos
14
434.768.260 466.493.549
Tributos e contribuições sociais
15
21.254.552
4.844.116
Adiantamento de clientes
16
306.089.774 150.517.759
Provisões
17
60.297.294
62.476.862
822.680.669 684.709.506
Não circulante
Provisões para contingências
18
8.562.192
7.064.669
8.562.192
7.064.669
Patrimônio líquido
Capital social
19
158.286.526 158.286.526
Reserva de lucros
1.479.702.673 830.089.066
1.637.989.199 988.375.591
Total do passivo e do patrimônio líquido
2.469.232.060 1.680.149.767
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais- R$)
Nota
2021
2020
Receita líquida de vendas
20 209.271.674 450.038.445
Custo dos serviços prestados
21 (50.659.983) (55.273.839)
Lucro bruto
158.611.691 394.764.606
Receitas/(Despesas) operacionais
Gerais e administrativas
22 (29.668.568) (22.828.394)
Equivalência patrimonial
14 404.728.501 430.435.695
Ganho líquido na venda de investimento 23.1 83.484.179 (2.594.751)
Reversão de provisões
23.2 20.373.759
36.314.212
Outras receitas/(despesas) operacionais 23.3 54.385.375
–
Resultado operacional antes do efeito
financeiro
691.914.937 836.091.367
Resultado financeiro, líquido
24 (12.120.295) (10.776.290)
(12.120.295) (10.776.290)
Lucro antes do Imposto de Renda e
Contribuição Social
679.794.642 825.315.077
Imposto de renda e contribuição social
corrente
25 (65.208.815) (130.467.284)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
25 35.027.780
–
Lucro líquido do exercício
649.613.607 694.847.793
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais- R$)
2021
2020
Lucro líquido do exercício
649.613.607
694.847.793
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
649.613.607
694.847.793
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais- R$)
2021
2020
Lucro do exercício
649.613.607 694.847.793
Reversão de perda por redução ao valor
recuperável
– (19.885.217)
Resultado Equivalência Patrimonial
(404.728.501) (430.435.695)
Contingência
1.497.522
1.832.032
Baixa de investimento
(83.484.179) 20.927.372
Juros de empréstimos e financiamentos
2.634.701
Provisões diversas
(2.179.568) 17.124.919
Tributos diferidos
(35.027.780)
128.325.802 284.411.204
Aumento e diminuição das contas de ativo
e passivo
Variação do contas a receber
61.533.573 (23.614.695)
Variação de serviços a faturar
(104.519)
142.117
Variação de tributos a recuperar
7.649.079 (6.271.491)
Variação de outros ativos circulantes e não
circulantes
(533.505)
962.038
68.544.627 (28.782.031)
Variação de fornecedores
(106.431)
(309.647)
Variação de tributos e contribuições sociais
4.724.133
(292.835)
Variação de imposto de renda e Contribuição
social
11.686.303 (8.033.815)
Variação de adiantamentos a clientes
155.572.015 52.160.967
Caixa líquido gerado nas atividades
operacionais
452.230.629 299.153.842
Fluxo de caixa das atividades de
investimentos
Aumento de participações societárias
permanentes
(75.001.100) (170.243.000)
Aquisição de investimentos
(10.286.311)
Redução de participação societárias
permanentes
- (20.154.923)
Venda de investimentos em sociedades
controladas
629.703.202 30.000.250
Ativos destinados a venda
366.225.217
Caixa líquido (consumado)/ gerado
atividades de investimentos
910.641.008 (160.397.673)
Fluxo de caixa das atividades de
financiamentos
Pagamentos de Empréstimos
(154.512.589) (210.010.609)
Pagamento de Juros de Empréstimos
(1.395.040) (9.558.259)
Recebimentos de Empréstimos
118.330.203 302.350.592
Recebimento de Juros
3.217.435
3.789.585
Dividendos pagos
– (300.000.000)
Caixa líquido consumido nas atividades de
financiamentos
(34.359.991) (213.428.693)
Aumento líquido de caixa e equivalente de
caixa
1.245.027.467 (74.672.524)
Caixa no início do período
50.331.925 125.004.449
Caixa no final do período
1.295.359.393 50.331.925
Aumento líquido de caixa e equivalente de
caixa
1.245.027.467 (74.672.524)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas das demonstrações financeiras
(Valores expressos em Reais – R$, exceto quando mencionado)
1. Contexto operacional: A Cymi Construções e Participações S.A (“Companhia”), controlada pela Cymi Brasil S.L. U e Cymi do Brasil Projetos e Serviços
Ltda., é uma sociedade anônima de capital fechado e está estabelecida na
Avenida Presidente Wilson, 231 Sala 1701 – Centro – CEP 20.030-021 – Rio de
Janeiro – RJ. A Companhia tem por objetivo social: Prestação de serviços de
engenharia civil, mecânica e elétrica, tais como realização de estudo, projetos
de engenharia, consultoria e execução de projetos industriais, de obra privadas
ou públicas, incluindo ou não o fornecimento de equipamentos e materiais,
executando a obra civil, diretamente, cartografia, construções e montagens de
equipamentos na área de eletricidade, mecânica e industrial, representação,
fabricação, montagem, compra e venda de equipamentos e materiais de engenharia. Fabricação, venda, importação, exportação. Manutenção, montagem e
exploração de máquinas, aparelhos úteis, ferramentas e acessórios de aplicação
industrial e agrícola, estudo, projeção e realização; Manutenção e reparação de
todo tipo de instalações mecânicas, elétricas, eletrônicas, de encanamento,
carpintaria, construção, de sinalização e eletrificação; Construção de todo tipo
de obras e instalações para a condução de fluídos por tubulação, tanto aço,
como de outros materiais de distribuição, condução e fluxo de água, líquidos e
gases, de frio, calor e condicionamento de ar; Construção e montagem das
correspondentes estações de bombeamento, compressão, distribuição e controle; Instalação de instalações auxiliares de carga, descarga e armazenamento de aparelhos elevadores do todo o tipo, telefônicas, telegráficas e de televisão,
para limpeza urbana ou industrial em todo tipo de edifícios, indústrias e construções públicas ou privadas; Prestação de serviços de exploração, manutenção
e consertos relativos a obras e instalações acima descritas, a elaboração de
todo tipo de projetos técnicos e estudos; Direção, supervisão e assessoria na
execução das construções e na prestação dos serviços relacionados ao objeto
social; e Participar no capital social de outras sociedades no Brasil, ou no exterior, na qualidade de sócia-quotista ou acionista. 2. Declaração da administração e base de apresentação das demonstrações financeiras: a) Declaração
de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas para fins
estatutários em atendimento às disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações (Lei nº6404/76), a qual teve alterados seus dispositivos pelas Leis nº
11.638/07 e 11.941/09). Tais demonstrações financeiras foram preparadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas, entre
outros, pelos pronunciamentos técnicos emitidos pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), além de dispositivos complementares emanados pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CFC). A emissão das demonstrações
financeiras foi autorizada pela Diretoria em 29 de abril de 2022. b) Moeda funcional e moeda de conversão: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Reais foram arredondadas para o valor mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma. c) Impacto da Covid-19: A
Administração da Companhia tem acompanhado atentamente os impactos econômicos do Coronavírus no Brasil e no mundo. Nesse sentido, dentre os diversos riscos e incertezas aos quais a Companhia está exposta, a Administração
avaliou os possíveis eventos econômicos que pudessem impactar a Companhia,
tais como os relacionados as estimativas contábeis e mensuração dos seus
ativos e passivos. Apesar de até o presente momento não ser possível uma
mensuração exata dos possíveis impactos do Covid-19 no ambiente econômico,
a Administração entende que não foram observados impactos que pudessem
modificar a mensuração dos seus ativos e passivos apresentados nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021. A Companhia monitora a
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Valores expressos em reais- R$)
Reserva de lucros
Capital
Reserva Reserva de retenção Transações de Partes
Lucros
social
legal
de lucros
Relacionadas
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
158.286.527 31.657.305
423.738.891
–
–
613.682.723
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
694.847.793
694.847.793
Resultado de transações de Partes Relacionadas
–
–
–
(20.154.922)
– - (20.154.922)
Distribuição de Dividendos
–
–
–
–
(300.000.000) (300.000.000)
Constituição da reserva de lucros
–
–
394.847.793
–
(394.847.793)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2020
158.286.527 31.657.305
818.586.684
- (20.154.922)
–
988.375.594
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
649.613.607
649.613.607
Constituição da reserva de lucros
–
–
649.613.607
–
(649.613.607)
–
Saldos em 31 de dezembro de 2021
158.286.527 31.657.305
1.468.200.291
- (20.154.922)
– 1.637.989.199
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeira
evolução da pandemia Covid-19 nos mercados nos quais opera, especialmen- zido das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método linear
te no que diz respeito às medidas restritivas adotadas por estas jurisdições. 3. a taxas que levam em consideração a vida útil econômica desses bens. Um item
Resumo das principais políticas contábeis: As políticas contábeis descritas de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econôabaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresen- mico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultados nessas demonstrações financeiras com a finalidade de transição para as tante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido
normas emitidas pelos pronunciamentos técnicos pelo CPC – Comitê de Pro- da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultanunciamento Contábeis. As principais políticas contábeis aplicadas na prepa- do, no exercício em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos
ração destas demonstrações financeiras, estão definidas a seguir. Essas práti- e os métodos de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício
cas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios e, ajustados de forma prospectiva, quando for o caso. j) Redução ao valor reapresentados. 3.1 Instrumentos financeiros: A Companhia classifica ativos e cuperável de ativos: O ativo imobilizado, os ativos circulantes relevantes e os
passivos financeiros nas seguintes categorias: ao valor justo por meio do resul- ativos não circulantes são revisados anualmente com o objetivo de verificar a
tado (“FVTPL” – Fair Value Through Profit or Loss), ao valor justo por meio de existência de indício de perdas não recuperáveis. A administração efetuou anáoutros resultados abrangentes (“FVOCI” – Fair Value through Other Comprehen- lise de seus ativos conforme CPC 01, e constatou que não há indicadores de
sive Income) e ao custo amortizado. 3.2 Ativos e passivos financeiros não desvalorização deles, bem como que estes são realizáveis em prazos satisfaderivativos – reconhecidos e desreconhecimento: A Companhia reconhece tórios. k) Fornecedores e outras contas a pagar: As contas a pagar aos foros empréstimos e recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente na data em necedores e as outras contas a pagar são obrigações a pagar por bens ou
que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reco- serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios,
nhecidos na data da negociação quando a entidade se tornar parte das dispo- sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
sições contratuais do instrumento. A Companhia desreconhece um ativo finan- período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
ceiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
quando a Companhia transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancial- método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao
mente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são trans- valor da fatura correspondente. l) Empréstimos e financiamentos: Os emprésferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais timos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido
ativos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo sepa- dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados
rado. A Companhia desconhece um passivo financeiro quando sua obrigação pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos
contratual é retirada, cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração
são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto,
e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente exe- utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financiamentos
cutável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um
líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 3.2.1 Ativos direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses
financeiros e não derivativos–mensuração: a) Ativos financeiros mensu- após a data do balanço. m) Provisões: Provisões são reconhecidas quando a
rados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes: Um ins- Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consetrumento de dívida é mensurado no FVOCI somente se satisfizer ambas as quência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam
condições a seguir: O ativo é mantido dentro de um modelo de negócios cujo requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da
objetivo é alcançado anto pela coleta de fluxos de caixa contratuais como pela obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera que o valor de uma
venda de ativos financeiros; Os termos contratuais do ativo financeiro dão ori- provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, por exemplo, por força de um
gem, em datas específicas, aos fluxos de caixa que representam pagamentos contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas
de principal e de juros sobre o valor principal em aberto. b) Ativos financeiros apenas quando o reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualmensurados ao custo amortizado: Um ativo financeiro é mensurado ao cus- quer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer
to amortizado se satisfizer ambas as condições a seguir: o ativo é mantido reembolso. n) Imposto de renda e contribuição social: A tributação sobre o
dentro de um modelo de negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de
contratuais; e os termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do
específicas, aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no período de 12 meses,
juros sobre o valor principal em aberto. Todos os outros ativos financeiros são enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o
classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado. Além lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência, portanto, as includisso, no reconhecimento inicial, a Companhia pode irrevogavelmente designar sões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou excluum ativo financeiro, que satisfaça os requisitos para ser mensurado ao custo sões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração
amortizado, ao FVOCI ou mesmo ao FVTPL. Essa designação possui o objeti- do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos. O
vo de eliminar ou reduzir significativamente um possível descasamento contábil imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos,
decorrente do resultado produzido pelo respectivo ativo. 3.2.2 Passivos finan- por entidade contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no
ceiros não derivativos – mensuração: a) Passivos financeiros mensurados ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na
ao valor justo por meio do resultado: Um passivo financeiro é classificado data das demonstrações financeiras. o) Capital social: As ações são classificomo mensurado ao valor justo por meio do resultado caso seja classificado cadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente atribuíveis à
como mantido para negociação ou designado como tal no momento do reco- emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio líquido
nhecimento inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado con- como uma dedução do valor captado, líquida de impostos. p) Reconhecimenforme incorridos. Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do to da receita: A companhia registra e mensura a receita dos serviços que presresultado são mensurados ao valor justo e mudanças no valor justo desses tam obedecendo aos pronunciamentos técnicos CPC 47 – Receita de contrato
passivos, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidos no resul- com clientes As receitas são reconhecidas (i) quando as partes do contrato
tado do exercício. b) Passivos financeiros mensurados ao valor custo amor- aprovarem o contrato (por escrito, verbalmente ou de acordo com outras práticas
tizado: Passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente pelo usuais de negócios) e estiverem comprometidas em cumprir suas respectivas
valor justo acrescido, desde que não seja um item mensurado ao valor justo por obrigações; (ii) quando a entidade puder identificar os direitos de cada parte em
meio do resultado, dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à relação aos bens ou serviços a serem transferidos; (iii) quando a entidade puder
sua aquisição ou emissão. 3.2.3 Redução ao valor recuperável–Impairment: identificar os termos de pagamento para os bens ou serviços a serem transferia) Ativos financeiros não derivativos: A partir de 1° de janeiro de 2018, a dos; (iv) quando o contrato possuir substância comercial (ou seja, espera-se
Companhia passou a avaliar, em base prospectiva, as perdas esperadas de que o risco, a época ou o valor dos fluxos de caixa futuros da entidade se modicrédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao fiquem como resultado do contrato); e quando for provável que a entidade revalor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de impair- ceberá a contraprestação à qual terá direito em troca dos bens ou serviços que
ment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco serão transferidos ao cliente. Ao avaliar se a possibilidade de recebimento do
de crédito. Para as contas a receber de clientes, a Companhia aplica a aborda- valor da contraprestação é provável, a entidade deve considerar apenas a cagem simplificada conforme permitido pelo IFRS 9/CPC 48A Companhia efetuou pacidade e a intenção do cliente de pagar esse valor da contraprestação quana avaliação e concluiu que não existem perdas a serem reconhecidas para o do devido. O valor da contraprestação à qual a entidade tem direito pode ser
exercício de 2021. Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram aumen- inferior ao preço declarado no contrato se a contraprestação for variável, pois a
to significativo no risco de crédito inclui: inadimplências ou atrasos do devedor; entidade pode oferecer ao cliente uma redução de preço. As receitas da Comreestruturação de um valor devido a Companhia em condições que não seriam panhia são classificadas nos seguintes grupos: - Serviços de construção civil
aceitas em condições normais; indicativos de que o devedor ou emissor irá e gerenciamento dos projetos: A Receita de construção – Serviços de impleentrar em falência/recuperação judicial; mudanças negativas na situação de mentação da infraestrutura, ampliação, reforço e melhorias das instalações de
pagamentos dos devedores ou emissores; o desaparecimento de um mercado transmissão de energia elétrica. As receitas de infraestrutura são reconhecidas
ativo para o instrumento devido a dificuldades financeiras; ou dados observáveis conforme os gastos incorridos e calculados acrescentando-se as alíquotas de
indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados PIS e COFINS ao valor do investimento, uma vez que os projetos embutem
de um grupo de ativos financeiros. b) Ativos financeiros mensurados pelo margem suficiente para cobrir com os custos de implementação da infraestrucusto amortizado: A Companhia considera evidência de perda de valor de tura e encargos, considerando que a boa parte de suas instalações é através
ativos mensurados pelo custo amortizado tanto em nível individual como em de contratos terceirizados com partes relacionadas. As variações positivas ou
nível coletivo. Todos os ativos individualmente significativos são avaliados quan- negativas em relação à margem estimada são alocadas no resultado incorridos.
to à perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham sofrido Toda a margem de construção é reconhecida durante a obra positivas ou negaperda de valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a tivas são alocadas imediatamente ao resultado, no momento que incorridas. qualquer perda de valor que possa ter ocorrido, mas não tenha sido ainda iden- Receita financeira: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decortificada. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados coleti- rido, usando o método da taxa efetiva de juros. 4. Julgamentos, estimativas e
vamente quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com premissas contábeis significativas: Julgamentos: As informações sobre
características de risco similares. Ao avaliar a perda por redução ao valor recu- julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos
perável de forma coletiva, a Companhia utiliza tendências históricas do prazo significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras
de recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o jul- estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa 13–Invesgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito timentos: A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos
atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores da Companhia com o objetivo de identificar eventos ou mudanças nas circunsque as sugeridas pelas tendências históricas. Uma perda por redução ao valor tâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deteriorecuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor pre- ração ou perda de valor recuperável de seus ativos. Caso tais evidências sejam
sente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efeti- identificadas, realiza-se um cálculo do valor recuperável do ativo e se o valor
va original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em contábil líquido exceder o valor recuperável constitui- se provisão para deteriouma conta de provisão. Quando a Companhia considera que não há expectati- ração, ajustando o valor contábil líquido do ativo ao seu valor recuperável, quanvas razoáveis de recuperação, os valores são baixados. Quando um evento do aplicável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade gerasubsequente indica uma redução da perda de valor, a redução pela perda de dora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor
valor é revertida através do resultado c) Ativos não financeiros: Os valores líquido de venda. As premissas utilizadas para determinação dos valores dos
contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os estoques e ativos baseiam-se na avaliação ou na indicação de que o ativo registrado a
imposto de renda e contribuição social diferidos ativos, são revistos a cada data valor contábil excede o seu valor recuperável. Essas indicações levam em conde apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. sideração a obsolescência do ativo, a redução significativa e inesperada de seu
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No valor de mercado, alteração no ambiente macroeconômico em que a Companhia
caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida, o valor recuperável é atua, e flutuação das taxas de juros que possam impactar os fluxos de caixa
testado anualmente. Perdas por redução no valor recuperável são reconhecidas futuros das unidades geradoras de caixa. O principal ativo da Companhia que
no resultado. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio têm seus valores de recuperação anualmente testados no final de cada exercínão é revertida. Quanto aos outros ativos, as perdas de valor recuperável são cio social é o intangível com vida útil indefinida. • Nota explicativa 14–Emprésrevertidas somente na extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o timos e Financiamentos: Empréstimos e financiamentos: A companhia recovalor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, nhece os empréstimos e financiamentos pelo valor justo, líquido dos custos
caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. d) Caixa e equivalente de incorridos na transação e são reconhecidos pelo custo amortizado posteriorcaixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a mente. Nas demonstrações durante o exercício os empréstimos em que estejam
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. em aberto, são utilizados os métodos de taxa efetiva de juros. Estimativas e
Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis premissas: As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e
em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata estimativas em 31 de dezembro de 2021 que possuem um risco significativo de
ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no
risco insignificante de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota exde custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que plicativa 18 – Provisões para contingências: A companhia reconhece as
não excedem o seu valor de mercado ou de realização. e) Serviços prestados provisões prováveis com base na opinião de seus consultores jurídicos e consa faturar: Ao final de cada exercício, os valores contábeis dos serviços já exe- titui provisões consideradas como suficientes para cobrir as perdas estimadas
cutados e ainda não faturados são revistos pela Administração de modo a de- com as ações em curso. Quanto as contingências trabalhistas a administração
terminar se há qualquer evidência objetiva de que os valores são efetivamente mensura 10% para custos da folha para funcionários vinculados ao projeto e
faturáveis dentro dos estágios de execução de complemento das obras. f) Im- 20% para funcionários vinculados a parte administrativa. A Companhia recopostos a recuperar: Representado em sua maioria pelos impostos e contribui- nhece provisão para causas cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade
ções (IRRF, CSLL e INSS) sobre notas fiscais emitidas, que serão compensados de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
com os respectivos valores a recolher. Os valores estão sujeitos às revisões jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua repelas autoridades fiscais durante os diferentes períodos prescricionais previstos levância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados exterem legislação específica. g) Ativos e passivos não circulantes: Um ativo é nos.As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alteração nas
reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeeconômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor ções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assunpuder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no quando a tos ou decisões de tribunais. 5. Novas normas, alteração e interpretações de
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um normas: Uma série de novas normas entraram em vigor a partir de 1º de janeievento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para ro de 2021, a Companhia não identificou nestas novas normas contábeis, celiquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e nários que talvez pudessem ocasionar impactos relevantes nestas demonstradas variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas ções financeiras. a) Contratos Onerosos – custos para cumprir um
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e pas- contrato (CPC 25): As alterações especificam quais os custos que uma entidasivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação de inclui ao determinar o custo de cumprimento de um contrato com o objetivo
é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demons- de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a períodos anuais
trados como não circulantes. h) Investimentos: Os investimentos são avaliados com início em ou após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data
pelo método da equivalência patrimonial. A Companhia possui influência signi- em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data da aplicação
ficativa (Mantiqueira Transmissora de Energia S.A e Chimarrão Transmissora inicial, o efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconhecido como um
de Energia S.A) e controle compartilhado (Transmissora Sertaneja de Eletrici- ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou outros componentes do
dade S.A, Pampa Transmissão de Energia S.A) sobre seus investimentos em patrimônio líquido, conforme apropriado. Os comparativos não são representa31 de dezembro de 2021. Segundo o CPC 36 (R3) – Demonstrações Consoli- dos. A Companhia entende que todos os contratos existentes em 31 de dezemdadas a entidade que seja controladora deve apresentar as demonstrações bro de 2021 foram concluídos antes das alterações entrarem em vigor, e pela
consolidadas. A Companhia não apresenta as demonstrações consolidadas de dinâmica do negócio da Companhia, tem-se as revisões periódicas da Aneel
Dunas Transmissão de Energia S.A. por atender todos os critérios estabelecidos sobre o preço das tarifas e receitas anuais permitidas, onde há uma “equalizapelo próprio pronunciamento no que se refere à isenção para consolidaçaõ: (i) ção” financeira respaldado pelos contratos de concessão firmado com o poder
A Cymi Construções e Participações S.A é ela própria uma controlada (integral concedente. b) Reforma da taxa de juros de referência – Fase 2 (CPC 48,
ou parcial) de outra entidade, a qual, um conjunto com os demais proprietários, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06): As alterações tratam de questões que
incluindo aqueles sem direito a voto, foram consultados e não fizeram objeção podem afetar as demonstrações financeiras como resultado da reforma de taxa
quanto à não apresentação das demonstrações consolidadas pela controlado- de juros de referência, incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos de caixa
ra.; (ii) Os instrumentos de dívida ou patrimoniais da companhia não são nego- contratuais ou relações de hedge decorrentes da substituição da taxa de juros
ciados publicamente (bolsa de valores nacional ou estrangeira ou mercado de de referência por uma taxa de referência alternativa. As alterações fornecem
balcão, incluindo mercados locais e regionais. (iii) A companhia não possui expediente prático para certos requisitos do CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11
tramitação ou arquivamento de processo de suas demonstrações financeiras e CPC 06 relacionados a: (i) Mudança na base para determinação dos fluxos de
junto a comissão de valores mobiliários ou outro órgão regulador, visando à caixa: As alterações exigem que uma entidade contabilize a alteração na base
distribuição de qualquer tipo ou classe de instrumentos no mercado aquisição. de determinação dos fluxos de caixa contratuais de um ativo financeiro ou pas(iv) A controladora final, ou qualquer controladora intermediária da controladora, sivo financeiro que é exigida pela reforma da taxa de juros de referência atualidisponibiliza ao público suas demonstrações em conformidade com os Pronun- zando a taxa de juros efetiva do ativo financeiro ou passivo financeiro. (ii) Conciamentos do CPC, em que as controladas são consolidadas ou são mensuradas tabilidade de Hedge: A Companhia considera que não haverá impactos
ao valor justo por meio do resultado de acordo com este pronunciamento. i) relevantes neste quesito, em decorrência do segmento que opera dentro do
Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, dedu- mercado elétrico brasileiro, que é fortemente regulado pelo estado. Além disto,

Assinado Digitalmente por

Diário do

Acionista

Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 30 de abril de 2022

Certificado Digital fornecido por Certisign Certificadora Digital

Assinado de forma digital por
JORNAL DIARIO DO ACIONISTA
LTDA:26530904000112
Dados: 2022.04.29 18:39:29 -03'00'

CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 07.003.107/0001-32
a companhia não está sujeita diretamente às oscilações cambiais da moeda
funcional. (iii) Divulgação: As eventuais alterações que possam ocorrer serão
consideradas na nota explicativa 22.1. (iv) Transição: A Companhia acompanhará os desdobramentos destas alterações, avaliando os impactos efetivos
destas alterações a partir de 1° de janeiro de 2021. A aplicação não terá impacto nos montantes reportados para 2021 ou períodos anteriores. c) Outras Normas: Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um
impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia: • Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (CPC 06) • Imobilizado: Receitas
antes do uso pretendido (CPC 27) • Classificação do Passivo em Circulante ou
Não Circulante (CPC 26).
2021
2020
6. Caixa e equivalentes de caixa:
Caixa
34.652
128.410
Bancos contas movimentos
2.508.824
1.474.572
Aplicações Financeiras
1.292.815.917 48.728.943
1.295.359.393 50.331.925
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos
Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras
de primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata. A receita gerada
por estes investimentos é registrada como receita financeira. Abaixo abertura
por instituição financeira:
RemuneInstituição Financeira
Tipo
ração
2021
2020
Banco Santander S.A.
CDB 100,00% 1.176.271.978 45.484.033
Banco Bradesco S.A.
CDB 100,00%
13.484.300
–
Banco Bradesco SCC
CDB 102,60%
2.168.610 2.119.166
Banco Santander SCC
CDB
99,00%
778.978 1.125.744
Banco Citibank
CDB 100,00%
100.112.051
–
1.292.815.917 48.728.943
2021
2020
7. Clientes a receber
Veredas Transmissora de Eletricidade S.A
–
46.240.537
Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A
–
10.232.144
Chimarrão Transmissora de Energia S.A
–
5.188.070
Sant'Ana Transmissora de Energia S.A
–
261.677
Mantiqueira Transmissora de Energia S.A
388.856
–
388.856
61.922.429
2021
2020
À vencer
388.856
15.447.207
Vencidos: Até 30 dias
–
9.800.000
Vencidos De 31 a 60 dias
–
22.129
Vencidos De 61 a 90 dias
–
212.556
Vencidos De 91 a 180 dias
–
36.440.537
388.856
61.922.429
2021
2020
8. Serviços prestados a faturar
Dunas Transmissão de Energia S.A
10.434.530
–
Pampa Transmissão de Energia S.A
– 2.465.179
Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A
– 7.864.832
10.434.530 10.330.011
À vencer
10.434.530 10.330.011
10.434.530 10.330.011
2021
2020
9. Impostos a recuperar
IRPJ saldo negativo 2020
2.953.170
–
IRPJ saldo negativo 2019
1.244.848 1.201.458
CSLL saldo negativo 2019
12.508
12.072
INSS a recuperar (a)
9.496.816 15.657.282
Outros Impostos de renda Retido na fonte (b)
2.212.817 3.388.299
Outros tributos a compensar
63.968
61.968
IRPJ saldo negativo 2017
–
503.767
IRRF a recuperar
– 2.808.359
15.984.127 23.633.206
(a) INSS a compensar no montante de R$ 7.497.499 e R$ 1.999.316 de INSS
pago a maior. A redução do valor a compensar de INSS se deve às compensações realizadas em 2021 para pagamento de débitos passíveis de compensação. (b) Valores referente a débitos pagos a maior da RFB dos anos de 2017,
2018, 2019 e 2020 no total de R$ 2.212.817 com atualização de Selic. A redução
se deu por utilização desses saldos através de Declarações de Compensação.
10. Transações com Partes Relacionadas: A Administração identificou como
partes relacionadas as suas acionistas, outras companhias ligadas aos mesmos
acionistas, seus administradores, seus conselheiros e os demais membros do
pessoal-chave da Administração e seus familiares, conforme definições contidas
no Pronunciamento CPC 05 (R1)–Divulgações sobre partes relacionadas. As
principais transações com partes relacionadas e seus efeitos estão descritos

a seguir:

2021
2020
Recebimento de Bônus de Investimento–Giovanni
Ativo
Sanguineti Transmissora de Energia S.A
44.508.491
–
Cymi O&M LTDA
–
5.482 Outras Reversões
9.561.341
Cymi do Brasil Projetos e Serviços LTDA
–
20.339 Amortização de Menos Valia
315.542
–
25.822
54.385.375
–
(Nota explicativa 7: Clientes a receber- Parte Relacionada)
2021
2020
24. Resultado financeiro líquido
2021
2020
Aplicações financeiras
13.336.677
8.319.248
Veredas Transmissora de Eletricidade S.A
–
46.240.537 Variação cambial ativa
45.014.178 106.212.470
Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A
–
10.232.144 Total das receitas financeiras
58.350.855 114.531.718
Chimarrão Transmissora de Energia S.A
–
5.188.070 Juros de empréstimos e financiamento
(2.634.701)
86.826.848
Sant'Ana Transmissora de Energia S.A
–
261.677 Comissão garantias Avales
(47.399)
(89.742)
Mantiqueira Transmissora de Energia S.A
388.856
– Outras despesas financeiras
(18.906)
(548.705)
388.856
61.922.429 IOF
(1.710)
(61.776)
(Nota explicativa 8: Serviços prestados a faturar- Parte Relacionada)
Perda Variação cambial Passiva
(67.768.434) (211.434.633)
Total das despesas financeiras
(70.471.150) (125.308.008)
2021
2020
(12.120.295) (10.776.290)
Dunas Transmissão de Energia S.A
10.434.530
– Resultado financeiro líquido
Pampa Transmissão de Energia S.A
–
2.465.179 25. Imposto de renda e contribuição social:
Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A
–
7.864.832 a. Impostos correntes
2021
2020
10.434.530
10.330.011 Lucro Líquido antes CSLL
679.794.642 825.315.077
(Nota explicativa 17: Adiantamento de Clientes- Parte Relacionada)
( + ) Adições
21.235.6378
36.499.830
Provisão de rescisão
1.856.932
1.622.817
2021
2020
2.000.000
28.636.000
Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A
14.343.473
– Provisão p/garantia de obras
15.086.866
4.250.223
Dunas Transmissão de Energia S.A
193.379.811
– Provisão trabalhistas
802.497
810.810
Mantiqueira Transmissora de Energia S.A
87.822.156 122.568.478 Prov. para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
–
46.652
Sant'ana Transmissora de Energia S.A
10.544.335 17.878.513 Provisão p/despesa de obra
1.489.343
1.133.328
Chimarrão Transmissora de Energia S.A
– 10.070.768 Outras adições
(437.225.605) (487.136.279)
306.089.774 150.517.759 (–) Exclusões
Provisões
(243.803)
(231.450)
(Receitas por transmissora- Parte Relacionada)
Reversão de Provisão
(20.373.759) (16.428.994)
2021
2020
(11.563.999) (19.885.217)
Mantiqueira Transmissora de Energia S. A
27.370.780 225.500.502 Reversão de provisão perda
(404.728.501) (430.435.695)
Transmissora Sertaneja de Eletricidade S. A
79.255.472 56.014.543 Equivalência Patrimonial
(315.543)
–
Veredas Transmissora de Eletricidade S. A
12.402.770 103.104.495 Outras exclusões
– (20.154.923)
Giovanni Sanguinetti Transmissora de Energia S. A 18.229.412 51.406.092 Resultado transações partes relacionadas
263.804.674 374.678.628
Chimarrão Transmissora de Energia S. A
8.212.842 64.395.359 Lucro Real antes compensações
(71.920.180)
–
Pampa Transmissão de Energia S. A
18.324.298 7.259.292 Compensação prejuízos fiscais
191.884.494 374.678.628
Dunas Transmissão de Energia S.A
17.891.211
– Lucro real ou prejuízo fiscal
181.686.785 507.680.282 Provisão para os impostos de renda e
65.216.728 127.366.733
11. Ativos destinados a venda: A companhia incluiu em seu plano de negócios contribuição social
(7.913)
3.100.550
do exercício de 2020, a venda da sua participação no investimento Transmissora Ajustes de IR e CS Anos anteriores
José Maria Macedo de Eletricidade S.A ao acionista Brasil Energia Fundo de Provisão para o imposto de renda e
65.208.815 130.467.283
Investimento em Participações Multiestratégia. Em 26 de fevereiro de 2021, contribuição social
conforme documento de compra e venda firmado entre as partes, a trasanção b. Impostos diferidos: A companhia reavaliou no exercício de 2021 suas prode venda foi concluída tendo a Companhia recebido o montante total de R$ jeções de lucros tributáveis futuros e reconheceu saldo de imposto de renda
366.225.217 pela operação, baixando portanto os ativos destinados a venda no montante de R$ 26.154.300 e contribuição social sobre o lucro líquido no
montante de R$ 9.415.548 diferidos, para fins de atendimento ao CPC 32 – Trireconhecidos nestas demonstrações financeiras em 2020.
butos sobre os Lucros, como Impostos de Renda e Contribuição Social Diferidos
2020
Transmissora José Maria Macedo de Eletricidade S.A 2021
Investimento
- 238.000.500 constituídos sobre diferenças temporárias e saldo de prejuízos fiscais. A comResultado de Equivalência Patrimonial
- 139.788.717 panhia estima o prazo de dois anos para recuperabilidade do imposto diferido.
2021
2020
Provisão para perdas
- (11.563.999)
26.154.300
–
- 366.225.217 IR Diferido
9.415.548
–
12. Títulos a receber: A Cymi Construções, Mantiqueira, Veredas, Sertaneja, CS Diferido
35.569.848
–
Giovanni Sanguinetti e Chimarrão assinaram em 06 de março de 2019 o conDiferenças
trato de compartilhamento de infraestrutura administrativa e recursos que tem
%
Temporárias
por objetivo as diretrizes e regras para utilização compartilhada da estrutura
13.261.490
administrativa comum entre ás Partes, de forma a racionalizar suas atividades Provisão de Gratificação
7.803.917
e respectivas despesas. O saldo a receber referente ao compartilhamento das Provisão de Rescisão
Provisões Trabalhistas
7.759.695
referidas despesas é conforme segue:
Prov. para Riscos Fiscais, Civeis e Trabalhistas
802.497
2021
2020
37.360.056
Serviços prestados compartilhados
553.860
631.890 Provisão p/ Garantia de Obra
37.629.546
553.860
631.890 Saldo do Prejuízo Fiscal Não-Operacional
Base Tributária
104.617.201
2021
2020
13. Investimentos
IR Diferido
25%
26.154.300
Dunas Transmissora de Energia S.A
73.990.616
–
CSLL Diferido
9%
9.415.548
Cymi Saneamento e Participações S.A
100
–
Total IR e CSLL Diferido
35.569.848
Cymi Transmissora de Energia S.A
1.000
–
2021
2020
Mantiqueira Transmissora de Energia S.A
525.543.968 349.299.661 C. Reconciliação da Alíquota Real x Efetiva
679.794.462 825.315.077
Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A
295.237.341 191.131.773 Lucro Líquido antes CSLL
34%
34%
Pampa Transmissão de Energia S.A
17.293.133
11.484.902 Alíquota Vigente de IR e CSLL no Brasil
Chimarrão Transmissora de Energia S.A
198.203.461 117.548.787 Expectativa de despesa de IR+CSLL conf.
Alíquota Vigente
(231.130.178) (280.607.126)
Giovani Sanguinetti Transmissora de Energia
S.A
– 230.328.966 Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças
Veredas Transmissora de Eletricidade S.A
– 266.678.639 permanentes:
(399.092)
(1.133.328)
1.110.269.618 1.166.472.728 Adições Permanentes Líquidas
Provisões
4.227.991
1.179.159
2021
2020
Equivalência
137.604.690 430.435.695
Demonstrações sobre as principais controladas % Partic.
Patrimônio Líquido
Resultado
Patrimônio Líquido
Resultado
–
20.154.923
Mantiqueira Transmissora de Energia S.A
25,00%
2.102.175.873
544.977.228
1.397.198.645
633.785.459 Resultado transações partes relacionadas
35.027.780
–
Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A
50,00%
590.474.681
178.211.135
382.263.546
167.560.112 Reconhecimento de imposto diferido
24.452.861
–
Giovani Sanguinetti Transmissora de Energia S.A
50,00%
–
–
460.657.933
107.328.091 Compensação prejuízos fiscais
31.913
Veredas Transmissora de Eletricidade S.A
50,00%
–
–
533.357.278
128.121.760 Outros
(30.181.035) (374.678.628)
Chimarrão Transmissora de Energia S.A
25,00%
792.813.842
242.618.696
470.195.146
198.747.218
(30.181.035) (130.467.283)
Pampa Transmissão de Energia S.A
50,00%
34.586.265
11.616.460
22.969.805
21.581.884 Despesas de IR+CSLL presentada na DRE
(65.208.815) (130.467.283)
Dunas Transmissora de Energia S.A
100,00%
96.708.696
64.102.249
–
– IR+CSLL Corrente
35.027.780
–
Cymi Saneamento e Participações S.A
100,00%
100
–
–
– IR+CSLL Diferido
4,44%
15%
Cymi Transmissora de Energia S.A
100,00%
1.000
–
–
– Alíquota Efetiva de IR+CSLL
26. Gestão de riscos financeiros: a) Considerações gerais e políticas: A
Aquisição Ágio na aquisiAdministração dos riscos e a gestão dos instrumentos financeiros são realizadas
Saldo em
Aportes de (*) Venda de Equivalência de investi- ção De investia) Movimentação do Investimento
2020
Capital
investimentos patrimonial
mento
mento
Saldo em 2021 por meio de políticas, definição de estratégias e implementação de sistemas de
Investidas
Mantiqueira Transmissora de Energia S.A
349.299.661 40.000.000
– 136.244.307
–
–
525.543..968 controle, definidos pela Tesouraria e aprovados pela Administração da ComTransmissora Sertaneja de Eletricidade S.A
191.131.773 15.000.000
– 89.105.568
–
–
295.237.342 panhia. A aderência das posições de tesouraria em instrumentos financeiros,
Giovani Sanguinetti Transmissora de Energia S.A 230.328.966
– (250.922.818) 20.593.851
–
–
– incluindo os derivativos, em relação a essas políticas é apresentada e avaliada
Veredas Transmissora de Eletricidade S.A
266.678.639
– (295.296.205) 28.617.566
–
–
– mensalmente pela Tesouraria da Companhia e posteriormente submetida à
Chimarrão Transmissora de Energia S.A
117.548.787 20.000.000
– 60.654.674
–
–
198.203.461 apreciação da Administração. A gestão de riscos é realizada pela Tesouraria
Pampa Transmissão de Energia S.A
11.484.902
–
–
5.808.230
–
–
17.293.133 da Companhia, que tem também a função de aprovar todas as operações de
Dunas Transmissora de Energia S.A
–
– 63.704.305 7.476.990
2.809.320
73.990.616 aplicações e empréstimos realizados. b) Fatores de riscos financeiros: As atiCymi Saneamento e Participações S.A
–
100
–
–
–
–
100 vidades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado
Cymi Transmissora de Energia S.A
–
1.000
–
–
–
–
1.000 (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, risco de taxa de
1.166.472.728 75.001.100 (546.219.023) 404.728.501 7.476.990
2.809.320 1.110.269.618 juros de fluxo de caixa), risco de preço, risco de crédito e risco de liquidez. O
programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade
so.
As
causas
para
as
quais
os
nossos
assessores
jurídicos consideram como dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no
Movimentação do Investimento–
perdas
prováveis
estão
abaixo
demonstradas:
Veredas Sanguinetti
Total
Baixa
desempenho financeiro da Companhia. A gestão de risco é realizada pela alta
Investimento
86.375.000 82.330.500 168.705.500 Perdas prováveis:
2021
2020
Administração da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelos quotistas.
Resultado de Equivalência PatrimoTributárias
802.497
810.810 A alta Administração da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia
nial
208.921.205 168.592.318 377.513.522 Trabalhistas
7.759.695
6.253.859 contra eventuais riscos financeiros. c) Riscos de mercado: A Companhia está
295.296.205 250.922.818 546.219.022
8.562.192
7.064.669 exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. EsA companhia vendeu a sua participação no investimento Veredas Transmissora a) Perdas possíveis: As causas para as quais os nossos assessores jurídicos ses riscos de mercado envolvem principalmente a possibilidade de flutuações
de Energia S.A ao acionista Brasil Energia Fundo de Investimento em consideram como perdas possíveis estão abaixo demonstradas:
na taxa de câmbio e mudanças nas taxas de juros. d) Riscos cambial: O risco
Participações Multiestratégia em 24 de dezembro de 2021 cujo montante foi
2021
2020
associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por
de R$ 277.181.525 conforme termo de fechamento firmado nesta mesma Tributário
4.719.378
– causa de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores nominais fatudata. A companhia vendeu a sua participação no investimento Giovanni Trabalhistas
2.188.703
15.733.400 rados ou aumentem valores captados no mercado. e) Riscos de taxa de juros:
Sanguinetti Transmissora de Energia S.A ao acionista Brasil Energia Fundo Cíveis
25.462.698
1.816.211 O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo prazo.
de Investimento em Participações Multiestratégia em 24 de dezembro de
32.370.779
17.549.611 Os empréstimos emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia ao risco de
2021 cujo montante foi de R$ 352.521.676 conforme termo de fechamento Quanto as contingências trabalhistas, a avaliação da probabilidade da perda taxa de juros de fluxo de caixa. Os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem
firmado nesta mesma data. 14. Empréstimos e Financiamentos: Todos os para constituição de provisões no Grupo inclui estudo realizado pela adminis- a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros. Considerando
empréstimos contraídos têm como prazo de liquidação até 12 meses, portanto tração através de evidências disponíveis, de forma a refletir despesas prováveis que parte substancial dos empréstimos da Companhia está atrelada a taxas
são reconhecidos no passivo circulante da companhia. A companhia captou relacionadas rescisões trabalhistas associadas à desmobilização de pessoal em prefixadas, a administração entende que o risco de mudanças significativas no
recursos com objetivo de aportar capital nos projetos em desenvolvimento e a projeto. A Administração acredita que essas provisões para riscos trabalhistas resultado e nos fluxos de caixa é baixo. f) Riscos de crédito: O risco de crédito
renovação ou liquidação das dívidas dependerá da estratégia de otimização estão corretamente mensuradas e calculadas de maneira realista para possíveis decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições
de capital a ser definida. Atualmente, a companhia conta com elevada riscos estimados com razoabilidade e estão devidamente apresentadas nas de- financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes. Para bancos e insliquidez, ativos de altíssima qualidade, caixa robusto e uma ótima geração de monstrações financeiras. 19. Capital social: O capital social da companhia é tituições financeiras, são aceitos somente títulos de Companhias consideradas
caixa operacional, o que garante a capacidade de honrar seus compromissos composto como segue: Em 31 de dezembro de 2021 o capital social subscrito de primeira linha. A área de análise de crédito avalia a qualidade do crédito do
financeiros.
é de R$ 158.286.527, dividido em 253.985.994 ações ordinárias nominativas, de cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência passada
Moeda Vencimento Taxa de juros
2021
2020
classe única, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.
e outros fatores. Os limites de riscos individuais são determinados com base em
Scotia bank USD
23/06/2022 CDI + 0,89% 198.855.555 75.403.098
2021
2020
classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados pela
Citibank
R$
21/06/2022
CDI + 1,1% 85.166.271 85.000.000
Quantidades
Valor em Valor em Reais administração. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. Não
Citibank
USD
22/06/2022 CDI + 1,05% 150.746.433
–
de Ações
%
Reais (R$)
(R$)
foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a administração
Citibank
R$
18/06/2021 CDI + 0,95%
– 76.000.000 Cymi Brasil S.L.U
253.257.054 99,95% 158.213.736 158.213.736 não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes,
Banco ING EURO
14/05/2021 CDI + 2,00%
– 127.870.000 Cymi do Brasil Projetos
além da provisão já constituída (se houver). g) Riscos de liquidez: A previsão
Citibank
USD
23/06/2021 CDI + 1,85%
– 97.043.884 e Serviços S.A.
728.940 0,05%
72.789
72.789 de fluxo de caixa é realizada pela administração da Companhia. A administra434.768.259 461.316.982
253.985.994 100% 158.286.525 158.286.525 ção monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia
a) Banco Citibank: Com o objetivo de financiar as necessidades de capital do Política de dividendos: Os acionistas em comum acordo renunciam à constitui- para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades
projeto Mantiqueira, em 21 de dezembro de 2021 a Companhia celebrou com ção dos dividendos mínimos obrigatórios por razões de planejamento financeiros operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento
o CITIBANK uma Nota Promissória no valor de USD 26.223.776 a uma taxa de estratégicos, bem como consequente reinvestimento na própria Companhia. da dívida da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas
juros de 1,24% ao ano. Esta operação conta com um swap, onde a companhia b) Reserva legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatem como ponta ativa a variação cambial e as despesas de juros do empréstimo apurado em cada exercício nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, até o limite tórias externas ou legais–por exemplo, restrições de moeda. O excesso de caixa
em dólar. A ponta passiva da Companhia corresponde a CDI mais spread. A de 20% do capital social. 20. Receita operacional, líquida: Segue abaixo a mantido pela Companhia, além do saldo exigido para administração do capital
operação foi contratada com uma taxa de câmbio (USD/BRL) de 5,7200. Com conciliação entre a receita bruta e a receita apresentada na demonstração de circulante, é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos
o objetivo de financiar as necessidades de capital do projeto Chimarrão, em 23 resultado do exercício:
a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos
de dezembro de 2021 a Companhia renovou com o CITIBANK uma Cédula de
apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente conforme
2021
2020
Crédito Bancário no valor de BRL 85.000.000 a uma taxa de juros CDI + 1,10%. Serviços Prestados
216.512.456 467.384.557 determinado pelas previsões acima mencionadas. A tabela abaixo analisa os
b) Banco Scotia bank: Com o objetivo de financiar as necessidades de capital Dedução da receita operacional bruta
(7.240.782) (17.346.112) passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de vencimento,
dos projetos Pampa e Sertaneja, em 14 de dezembro de 2021 a Companhia
209.271.674 450.038.445 correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data
celebrou com o THE BANK OF NOVA SCOTIA um contrato de financiamento As receitas em 31 de dezembro de 2021 são demonstradas no montante total de contratual do vencimento.
no valor de USD 34.716.119. Sobre o saldo devedor incidirão juros calcula- R$ 181.686.785 e R$ 1.768.123 como clientes grupo e clientes não grupo, além
Mais de
dos à taxa fixa de 0,57% ao ano. Esta operação conta com um swap, onde a de R$ 33.057.549 de Produtos e Trabalhos em Curso. 21. Custos dos serviços
Menos de Entre um e Entre dois e cinco
Companhia tem como ponta ativa a variação cambial e as despesas de juros prestados: Os custos representam os gastos diretamente ligados à construção
2021
um ano
dois anos cinco anos anos Valor justo
do empréstimo em dólar. A ponta passiva da Companhia corresponde a CDI da linha de transmissão de energia em dezembro de 2021:
Empréstimos e
mais spread. A operação foi contratada com uma taxa de câmbio (USD/BRL)
financiamentos 434.768.260
–
–
– 434.768.260
2021
2020
de 5,6890. 15. Tributos e contribuições sociais:
270.789
–
–
–
270.789
Salários e encargos
(17.028.813) (18.402.503) Fornecedores
2021
2020
435.039.049
–
–
– 435.039.049
Ocupação
(1.519.652)
(2.188.367)
Obrigações trabalhistas
21.634
25.420 Gastos gerais
Mais de
(27.245.154) (32.088.402)
Obrigações sociais
880.189
639.113 Serviços de Terceiros
Menos de Entre um e Entre dois e cinco
(4.540.835)
(2.559.855)
Obrigações tributárias (i)
20.352.729
4.179.583 Outros
2020
um ano
dois anos cinco anos anos Valor justo
(325.530)
(34.712)
21.254.552
4.844.116
(50.659.983) (55.273.839) Empréstimos e
(i) Em 2020 houve compensação no pagamento de IRPJ através de IR sobre 22. Despesas gerais e administrativas
financiamentos 466.493.549
–
–
– 466.493.549
2021
2020
recebimento de SWAP. 16. Adiantamento de clientes
377.220
–
–
–
377.220
Salários e encargos
(17.062.427) (19.324.400) Fornecedores
2021
2020
466.870.769
–
–
– 466.870.769
Ocupação
(758.649)
(782.109)
Transmissora Sertaneja de Eletricidade S.A
14.343.473
– Gerais e Administrativas
(8.168.914)
(1.480.051) 27.1 Gestão de Capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capiDunas Transmissão de Energia S.A
193.379.811
– Serviços de Terceiros
(3.678.579)
(1.241.834) tal são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para
Mantiqueira Transmissora de Energia S.A
87.822.156 122.568.478
(29.668.568) (22.828.394) oferecer retorno aos quotistas e benefícios às outras partes interessadas, além
Sant'Ana Transmissora de Energia S.A
10.544.335 17.878.513 23. Outras receitas e despesas operacionais
de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter
Chimarrão Transmissora de Energia S.A
– 10.070.768 23.1 – Perda líquida na venda de investimentos
ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de paga2021
2020
306.089.774 150.517.759 Perda líquida de venda Investimento Pampa
mento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, vender ativos
2021
2020
17. Provisões
Trans. de Energia S.A
– (2.594.751) para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. A Companhia monitora
o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresProvisão de construção
Ganho líquido de venda Investimento Giovanni
Provisão para garantia de obra
37.360.056 48.263.707 Sanguinetti Trans. de Energia S. A
101.598.858
– ponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez,
corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo
Provisão para despesa de obra
–
3.736.848 Perda líquida de venda Investimento Veredas
Outras contas
–
57.259 Trans. de Eletricidade S. A
(18.114.679)
– prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante
Provisões trabalhistas
83.484.179 (2.594.751) de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do
patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida
Férias, gratificação e encargos
22.937.238 10.419.047
2021
2020
líquida. Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2021
60.297.294 62.476.862
podem ser assim sumarizados:
As provisões de despesas de obras constituídas no exercício, tem como objetivo Reversão ajustes perda investimento José Maria
- 19.885.217
compatibilizar o custo das obras com a receita contratada, tomando por base Macedo Trans. de Energia S. A (a)
2021
2020
o orçamento e visando manter a margem de lucratividade prevista no projeto. Reversões provisões despesas fundiárias
(434.768.260)
(466.493.549)
20.373.759 14.000.000 Empréstimos e financiamentos
18. Provisões para contingências: A Companhia é parte em ações judiciais,
Caixa e equivalentes de caixa
1.295.359.393
50.331.925
- 2.428.995
decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas,
860.591.133
(416.161.624)
20.373.759 36.314.212 Patrimônio líquido
cíveis e outros assuntos. Com base na opinião de seus consultores jurídicos, a
1.654.365.287
988.375.591
Companhia realiza a análise das demandas judiciais pendentes e, com base na (a) Valor de perda de investimento provisionado em 2020 e venda de investi- Índice de alavancagem financeira
40%
70%
experiência referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante mento e reversão de provisão em 2021. 23.3 – Outras receitas (despesas) 27.2 Estimativa do Valor justo: Os instrumentos financeiros são mensurados
considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas com as ações em cur- operacionais
ao valor justo nas datas dos balanços conforme determinado pelo CPC 40 (R1)/
2021

2020

Assinado Digitalmente por

Diário do

Caderno Publicações Digitais Diário do Acionista, 30 de abril de 2022

Acionista
Certificado Digital fornecido por Certisign Certificadora Digital

Assinado de forma digital por JORNAL
DIARIO DO ACIONISTA
LTDA:26530904000112
Dados: 2022.04.29 18:39:48 -03'00'

CYMI CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 07.003.107/0001-32
IFRS 7–Instrumentos Financeiros: Evidenciação e de acordo com a seguinte para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração de: Captação, tratamento e distribuição de água, Gestão de redes de esgoto,
hierarquia: Nível 1: Avaliação com base em preços cotados (não ajustados) como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos, Construção de redes
em mercados ativos para ativos e passivos idênticos nas datas dos balanços. atividade. As premissas de riscos adotadas, dadas a sua natureza, não fazem de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto
Um mercado é visto como ativo se os preços cotados estiverem pronta e re- parte do escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras, consequen- obras de irrigação com o intuito de participar em licitações no ramo de Saneagularmente disponíveis a partir de uma Bolsa de Mercadorias e Valores, um temente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. As mento. Em 13 de dezembro de 2021 ocorreu o leilão de concessão da prestação
corretor, grupo de indústrias, serviço de precificação ou agência reguladora e apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia regionalizada dos serviços públicos de fornecimento de agua e esgotamento
aqueles preços representam transações de mercado reais, as quais ocorrem considera que a cobertura de seguros é consistente com as outras companhias sanitário das unidades regionais de saneamento Bloco B – Agreste Sertão e
regularmente em bases puramente comerciais; Nível 2: Utilizado para instruBloco C – Da Zona da Mata Litoral Norte de Alagoas, onde a Cymi Saneamento
mentos financeiros que não são negociados em mercados ativos (por exemplo, de dimensão semelhante operando no setor. Em 31 de dezembro de 2021, a
derivativos de balcão), cuja avaliação é baseada em técnicas que, além dos cobertura de seguros contra riscos operacionais era composta por danos mate- em parceria com a Aviva Ambiental foi vencedora do Bloco C, tendo constituído
preços cotados incluídos no Nível 1, utilizam outras informações adotadas pelo riais, para lucros cessantes e para responsabilidade civil com data de vigência em 24 de janeiro de 2022 a Verde Ambiental Alagoas S.A como concessionaria,
com a seguinte participação societária: 90% Cymi Saneamento e 10% Aviva
mercado para o ativo ou passivo direta (ou seja, como preços) ou indiretamente de 31 de outubro de 2021 até 31 de outubro de 2022.
Ambiental. Em 08 de março de 2022 foi assinado o contrato de concessão entre
2021
(ou seja, derivados dos preços); e Nível 3: Avaliação determinada em virtude Natureza
R$ 30.000.000 Verde Ambiental Alagoas S.A e o Estado de Alagoas para concessão dos servide informações, para os ativos ou passivos, que não são baseadas nos dados Responsabilidade civil (D&O)
adotados pelo mercado (ou seja, informações não observáveis). 27. Cobertura 28. Eventos Subsequentes: Em 26 de junho de 2021, foi constituída a empresa ços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios
de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros Cymi Saneamento e Participações SA que tem como objeto social as atividades do Bloco C (total de 27 municípios) e terá vigência de 35 anos.
Diretores: Germán Sanchez Gonzalez; Daniel Agustin Bilat; Contador: Isabel Cristina C. da Silva - CPF 074.982.987-75 - CRC RJ 108752/O-6
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Cymi Construções e Participações com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
S.A. Rio de Janeiro – RJ: Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efida Cymi Construções e Participações S.A. (Companhia), que compreendem financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por cácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. - Avaliamos a
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demons- fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluímos
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza
significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demons- financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sigtrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cymi Construções e realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos au- e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
Participações S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas opera- ditores pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
ções e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria ou condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções se manterem em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a
Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evi- demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
dência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento pro- financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma
opinião. Ênfase: Chamamos a atenção para as Notas Explicativas nº 7) Clientes fissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: opinião sobre as demonstrações financeiras. Somos responsáveis pela direção,
a receber, nº 8) Serviços prestados a faturar, nº 10) Transações com partes re- - Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela
lacionadas e nº 16) Adiantamento de clientes às demonstrações financeiras, as financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre
quais indicam que a Companhia mantém operações em montantes significativos executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
com partes relacionadas. Dessa forma, o resultado de suas operações pode- obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos
ria ser diferente daquele obtido com terceiros. Nossa opinião não está sendo opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.
ressalvada em função deste assunto. Responsabilidades da administração é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
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pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela ela- burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
boração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
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