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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras da níveis de destinação de resíduos para tratamento e confinamento voltem ao fluxo de crescimento
Resíduo Zero Ambiental S/A referentes a 31 de Dezembro de 2020 e 2019, acompanhadas das verificado em períodos anteriores. IV) Gestão de Pessoas: A RZA busca continuamente a
Notas Explicativas. As Demonstrações Financeiras em sua íntegra encontram-se à disposição no capacitação de seus colaboradores, desenvolvendo programas que visam o aprimoramento
site da Companhia. I) A Companhia: a Resíduo Zero tem sua sede estragegicamente localizada específico no desempenho das suas atividades. V) Segurança, e Meio Ambiente: Com base
na região metropolitana de Goiânia, mais precisamente no município de Guapó/GO, atendendo nos preceitos da gestão integrada, a RZA adota práticas e procedimentos para proporcionar aos
as demandas de tratamento e destinação de resíduos sólidos urbanos e industriais e tratamento seus colaboradores um ambiente seguro, investindo em ações e equipamentos que minimizem
de resíduos de serviço de saúde. II) Desempenho Operacional: a área operacional se destaca riscos à saúde, segurança e ao Meio Ambiente. VI) Qualidade, Auditoria Interna: Com a missão
pela excelência na busca de melhoria de processos pautando seus procedimentos nos modelos de assegurar o cumprimento do desdobramento dos seus objetivos estratégicos e mediante o
utilizados por sua Controladora Viasolo que pertence ao Grupo Solvi. Em 2020 foi transferida a processo de auditoria, gestão de metas, documentos e planos de ação a RZA mantém esses
UTRSS para o site de Guapó promovendo maior sinergia entre as tecnologias e proporcionando processos em contínuo desenvolvimento. VII) Compliance: apesar da dificuldade proporcionada
ganhos operacionais para a Companhia. III) Desempenho Econômico Financeiro: a companhia pela pandemia do corona virus, a RZA implantou a revisão de procedimentos, realizou treinamentos
enfrentou dificuldades no exercício de 2020 com a redução da atividade industrial no Estado de em sua maioria de forma remota, para disseminar os conceitos do Programa de Integridadade
Goiás em virtude da pandemia e a consequente redução no envio de resíduos para tratamento Sustentável. VIII) Investimentos: os investimentos na RZA em 2020 aconteceram sobretudo na
e destinação no Aterro de Guapó. Em contrapartidda verificou-se um desempenho satisfatório na transferencia da UTRSS da cidade de Aparecida de Goiânia para Guapó/GO. Agradecimentos:
tecnologia de Tratamento de Resíduos de Serviço de Saúde. O contexto geral de desempenho Nossos agradecimentos aos senhores acionistas, fornecedores, instituições financeiras e
econômico impactou negativamente no caixa da companhia que recorreu aos mútuos com partes comunidades nas quais atuamos. Agradecemos especialmente a todos nossos colaboradores,
relacionadas provocando uma elevação no seu endividamento de curto prazo. A expectativa e cujo comprometimento diário com os valores da Resíduo Zero foi fundamental para o êxito obtido.
que a retomada das atividades industriais em 2021 impacte positivamente na economia e os
A Administração
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Notas
Explicativas

Notas
Explicativas
2020
2019
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Fornecedores
11
492
1.436
Caixa e equivalentes de caixa
8
8
12
Mútuos a pagar a partes relacionadas
3.670
Empréstimos e financiamentos
12
2.568
7.563
Contas a receber de clientes
9
2.792
3.232
Salários, benefícios e encargos sociais
331
242
Estoques
282
285
Impostos, taxas e contribuições
139
178
Impostos a recuperar
101
35
Imposto de renda e contribuição social
3
123
Adiantamentos de clientes
36
566
10
64
Outras contas a receber
296
Outras contas a pagar
Total do ativo circulante
3.193
3.628
Total do passivo circulante
7.239 10.404
NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
11
422
Realizável a longo prazo:
Mútuos a pagar a partes relacionadas
1
334
Mútuos a receber de partes relacionadas
662
642
Empréstimos e financiamentos
12
6.655
1.468
99
Outras contas a receber
Impostos, taxas e contribuições
137
441
427
Provisões
13
761
642
Total do passivo não circulante
7.656
2.229
Imobilizado
10
34.243 34.113
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2
3
Intangível
Capital social
14
9.802
9.802
Reserva especial de ágio
17.956 17.956
34.245 34.116
(4.454) (2.005)
Prejuízos acumulados
35.006 34.758
Total do ativo não circulante
Total do patrimônio líquido
23.304 25.753
38.199 38.386
TOTAL DO ATIVO
38.199 38.386
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Valores expressos em milhares reais)
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Notas
ATIVO

2020

2019

Explicativas
2020
2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
15
6.574
7.470
(6.851) (5.468)
Custo dos serviços prestados
16
RESULTADO BRUTO
(277)
2.002
RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas Comerciais
(16)
(269)
Despesas administrativas
17
(278)
(266)
1
(41)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
RECEITAS E DEPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
(293)
(576)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E
DESPESAS FINANCEIRAS
(570)
1.426
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
Receitas financeiras
18
30
73
(1.909) (1.201)
Despesas financeiras
18
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
(1.879) (1.128)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(2.449)
298
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(189)
Corrente
(2.449)
109
(PREJUÍZO) / LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020
2019
(2.449)
109
(Prejuízo) / lucro líquido do exercício
(2.449)
109
Total do resultado da empresa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Reserva
Capital especial de
Prejuízos Patrimônio
social
líquido
ágio acumulados
SALDOS EM 31 DE
9.802
17.956
(2.114)
25.644
DEZEMBRO DE 2018
109
109
Lucro líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE
9.802
17.956
(2.005)
25.753
DEZEMBRO DE 2019
(2.449)
(2.449)
Prejuízo do exercício
SALDOS EM 31 DE
9.802
17.956
(4.454)
23.304
DEZEMBRO DE 2020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

479 (1.233)
(5)
(6)
3
(236)
(45)
(22)
(8)
18

(Prejuízo) / lucro líquido do exercício
Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Baixa de imobilizado e intangível
Encargos financeiros sobre empréstimos e mútuos
captados
Rendimentos financeiros inerentes à aplicações e mútuos
cedidos
Provisão para urbanização de aterros
Reversão/(provisão) para créditos de liquidação duvidosa
Provisão para contingências
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
Aumento / Redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
Impostos a recuperar
Estoques
Outras contas a receber
Depósitos judiciais
Adiantamento a fornecedores
Aumento / Redução nos passivos operacionais:
Fornecedores
Partes relacionadas
Salários, benefícios e encargos sociais
Impostos, taxas e contribuições
Adiantamento de clientes
Outras contas a pagar
Caixa aplicado nas / gerado pelas atividades
operacionais

2020
(2.449)

2019
109

625
-

438
27

767

409

(12)
14
(39)
8
-

(42)
366
228
189

(438)
(84)
89
47
(530)
(296)

732
91
42
62
548
296

(1.874)

2.016
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos finanEXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
ceiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado, que
(Valores expressos em milhares de reais)
são mensurados pelo valor justo.
2020
2019
6 Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis
Impostos pagos sobre o lucro
(120)
(81)
descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados
Mútuos ativos - recebimento Juros
30
nestas demonstrações financeiras. a. Receita de contrato com cliente: A re(218)
(350)
Empréstimos e financiamentos - juros pagos
ceita deve ser reconhecida quando for provável que benefícios econômicos
Caixa líquido aplicado nas / gerado pelas atividades
futuros fluam para a Companhia e esses benefícios possam ser confiavelmente
operacionais
(2.212)
1.615
mensurados. O momento da transferência dos riscos e benefícios varia depenFLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
dendo das condições individuais do contrato de prestação de serviços. Abaixo
Mútuos ativos - concedidos
- (1.200)
são demonstradas as informações sobre a natureza e a época do cumprimento
Mútuos ativos - recebimento principal
2.112
de obrigações de desempenho em contratos com clientes e as políticas de
(754) (4.871)
Aquisições de imobilizado
reconhecimento de receita relacionadas. (i) Receita de serviços prestados –
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(754) (3.959)
Resíduos: • Destinação final de resíduos – Aterro - As receitas provenientes da
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
prestação dos serviços de destinação final de resíduos são decorrentes de: traFINANCIAMENTO
tamento do resíduos recepcionado, classificação do resíduo e destinação final
Mútuos passivos - captação
3.203
420
do resíduo em aterro. Tais serviços compõem o um pacote único de itens não
Mútuos passivos - pagamento principal
(101)
separáveis, ou seja, estes serviços não são prestados separadamente, e desta
Empréstimos e financiamentos - captação
500
2.036
forma compõem uma única obrigação de desempenho “Destinação final de re(741)
(87)
Empréstimos e financiamentos - pagamento principal
síduos”. Conforme os contratos de prestação dos serviços de destinação final,
2.962
2.268
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
a obrigação de desempenho é cumprida e a referida receita é reconhecida de
REDUÇÃO LÍQUIDA DO SALDO DE CAIXA E
acordo com as pesagens das quantidades de resíduos depositados. b. Recei(4)
(76)
EQUIVALENTES DE CAIXA
tas financeiras e despesas financeiras - As receitas financeiras compreenCaixas e equivalentes de caixa no início do exercício
12
88
dem receitas de juros sobre aplicações financeiras, contratos de mútuos, juros
8
12
Caixas e equivalentes de caixa no fim do exercício
recebidos e descontos obtidos. As despesas financeiras compreendem despeVariação líquida do saldo de caixa e equivalentes de
sas de juros sobre empréstimos, despesas bancárias, descontos concedidos
(4)
(76)
caixa
e custos de empréstimos que não são diretamente atribuíveis à aquisição. A
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
receita de juros e a despesa de juros são reconhecidas no resultado, por meio
do método dos juros efetivos. c. Imposto de renda e contribuição social - O
Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios
imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente é calculado com
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tribu(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
tável excedente de R$240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável
1 Contexto operacional: A Diretoria encaminhou em 16 de dezembro de 2020 para
para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação
aprovação do Conselho de Administração o aumento de Capital da Companhia em
de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do
R$5.700,00 este valor será utilizado para compensar parcialmente o mútuo existente
lucro real. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende
com parte relacionada, reduzindo o passivo circulante e o saldo remanescente ficará
os impostos correntes. O imposto corrente é reconhecido no resultado a menos
no caixa que aumentará o ativo circulante. A aprovação pela Assembléia ocorreu em
que estejam relacionados à combinação de negócios, ou aos itens diretamen03 de fevereiro de 2021. Desta forma haverá um impacto bastante positivo no capital
te reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
circulante líquido no início de 2021.” Operação no Aterro de Guapó - O Aterro de
d. Estoques - Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e
Guapó, teve início das suas operações em junho de 2018. Quanto à receita realizada
o valor realizável liquido. O custo do estoque é avaliado pelo custo médio de
pela Companhia, trata-se dos serviços de tratamento de resíduos e de serviços de
aquisição, ajustados, quando necessário, por provisão para redução aos seus
saúde e destinação de resíduos sólidos urbanos classe II, e os respectivos custos
valores justos. O valor realizável líquido é o preço estimado da prestação de
referem-se aos gastos necessários para a execução dos serviços supracitados
serviço no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de cone àqueles existentes nas atividades operacionais do Aterro de Guapó, como
clusão e despesas estimadas necessárias para efetuar a prestação de serviço.
condicionantes ambientais, portaria, custos para operação do Aterro Classe II, etc.
e. Ativo imobilizado - (i) Reconhecimentos e mensuração - Itens do imobi1.1 Efeitos do COVID-19 - O contexto de mercado da RZA difere da sua controladora
lizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduViasolo, visto que ainda tem uma fatia muito importante do seu faturamento vinculada
zido de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução
aos clientes privados. São clientes privados do ramo alimentício e grandes geradores
ao valor recuperável (impairment). Quando partes significativas de um item do
de resíduos Classe II e industriais que geram resíduos Classe I. Estas atividades
imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separaforam muito impactadas e, em muitos casos, sendo até mesmo paralisadas. O
dos (componentes principais) de imobilizado. Quaisquer ganhos e perdas na
reflexo deste cenário foi a redução significativa na demanda de resíduos, que,
alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Cusalém de impedir o crescimento esperado, resultou na perda de uma receita de R$
tos subsequentes - Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é
1 Milhão em relação ao ano de 2019. A Companhai já opera a um nível de custo
provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão
mínimo, sendo os principais, mão de obra, insumos e maquinários, fazendo com
que a redução na receita causasse impacto negativo importante no resultado em
auferidos pela Companhia. (iii) Depreciação - A depreciação é calculada para
2020. Apesar de o resultado negativo apurado em 2020 houve a conquista de novos
amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus valores residuais
contratos públicos para o recebimento de resíduos domiciliares no aterro Classe II,
estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens.
fato este que ajudou a minimizar a grande perda proviniente dos clientes privados.
A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Ativos arrendados são
Atuamente há contratos junto a 9 (nove) municípios, e é neste público, tendo em
depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo
vista as obrigações previstas no Novo Marco do Saneamento Básico, que haverá
do contrato, a não ser que seja razoavelmente certo que a Companhia obterá
uma grande intensificação dos trabalhos comerciais por parte da Companhia, para
a propriedade do bem ao final do prazo de arrendamento. Terrenos não são
que, em 2021, seja possível a entrada de novos clientes. Já para o Aterro Classe I,
depreciados. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores resicomo essa atividade é voltada para o mercado industrial, há uma grande expectativa
duais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado.
que a demanda venha a aumentar após a Pandemia, pois este é o único aterro do
f. Provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a
tipo instalado no estado de Goiás, e que atualmente já atende a 17 clientes. Quanto
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um
a atividade de Tratamento de Resíduos do Serviço de Saúde, é esperado que esta
evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para
continue em processo de crescimento, pois atualmente vem se destacando com uma
saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores
boa demanda de resíduos, hoje atendendo a 11 clientes públicos, dentre eles as
estimativas do risco envolvido. Provisão para fechamento e pós fechamento
duas maiores cidades do estado (Goiânia e Aparecida de Goiânia). Por fim, há de se
de aterro - Representa o provisionamento dos custos de fechamento e pósdescatar que, com base na Portaria MMA Nº 280 DE 29/06/2020 que regulamenta
-fechamento das áreas ocupadas com resíduos até as datas dos balanços, em
os arts. 56 e 76 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, e o art. 8º do
Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020, que institui o Manifesto de Transporte de
conformidade o CPC 25. Os principais aspectos contábeis estão resumidos a
Resíduos (MTR) como ferramenta de gestão e documento de declaração nacional
seguir: • As estimativas dos custos são contabilizadas levando-se em conta o
de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos
valor presente das obrigações, descontadas a uma taxa livre de risco de longo
e sabendo ainda que a portaria acima citada institui a data de 1º de janeiro de 2021
prazo de 9,54% (10,24% em 2019); e • As estimativas de custos são revisadas
para o início da obrigatoriedade da utilização do MTR em todo o território nacional,
anualmente, com a consequente revisão do cálculo do valor presente, ajustanpelos geradores de resíduos, há uma grande expectativa, que este instrumento venha
do-se os valores de ativos e passivos já contabilizados.
coibir práticas ilegais de disposição final de resíduos por parte de estabelecimentos
7 Novas normas e interpretações ainda não adotadas: Uma série de novas
privados, o que consequentemente irá favorecer a Companhia devido a sua condição
normas são efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2020. A
legal e capacidade operacional.
Companhia não adotou essas normas na preparação destas demonstrações fifi-3 Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações finannanceiras. - Contratos onerosos – custos para cumprir um contrato (alterações
ceiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia.
ao CPC 25). - Reforma da taxa de juros de referência – Fase 2 (alterações ao
Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quanCPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06). As seguintes normas alteradas
do indicado de outra forma.
e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações
4 Uso de estimativas: Na preparação destas demonstrações financeiras, a
financeiras da Companhia: - Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19
Administração utilizou estimativas e premissas que afetam a aplicação das po(alteração ao CPC 06); - Imobilizado: receitas antes do uso pretendido (altelíticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos,
rações ao CPC 27); - Referência à Estrutura Conceitual (alterações ao CPC
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
15); - Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (alterações
5 Base de mensuração: As demonstrações financeiras da Companhia foram
ao CPC 26);
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financeiras auditadas anualmente, entre outras. Não há obrigações
8 Caixa e equivalentes de caixa - São compostas como seguem:
2020
2019
relacionadas a cumprimento de índices financeiros.
Caixa
8
7
13 Provisão:
5
Bancos
2020
2019
8
12
Provisão para fechamento e pós fechamento de aterro
230
127
9 Contas a receber de clientes: São compostas como seguem:
211
300
Provisões de recuperação operacional do sistema de aterro
2020
2019
441
427
Clientes públicos:
Provisão para contingências possíveis - A administração e seus assessores
Valores faturados
639
850
legais acreditam que os valores registrados como provisão para contingências
519
234
Medições a faturar
são suficientes para cobrir eventuais perdas nos casos de decisão final
1.158
1.084
desfavorável na maior parte dos processos. Em 31 de dezembro de 2020,
Clientes privados:
as contingências cujas chances de perda foram classificadas como possível
Valores faturados
1.465
1.850
totalizam R$1.000 (R$0 em 2019).
424
592
Medições a faturar
14 Patrimônio líquido: a. Capital social - O capital social da Companhia,
1.889
2.442
totalmente subscrito e parcialmente integralizado em moeda corrente nacional
(255)
(294)
Perdas de crédito esperada
e bens, é de R$9.802, dividido em 2.651.539 (dois milhões, seiscentas e
2.792
3.232
Total
cinquenta e uma mil, quinhentas e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas
A exposição ao risco de crédito da Companhia está limitada ao valor das contas
e sem valor nominal, com preço médio unitário de R$ 3,70 por ação. b.
a receber de clientes mencionadas acima. O aging list das contas a receber de
Reserva especial de ágio - Conforme AGE em 25 de novembro de 2015,
clientes é composto como segue:
2020
2019
a controladora Viasolo incorporou ao patrimônio da Companhia o montante
Valores a vencer
774
1.246
de R$18.000, sendo R$44 integralizado ao capital social mediante emissão
Vencidos:
de 1.050.000 novas ações ordinárias, e o restante no montante de R$17.956
Até 30 dias
412
456
destinado à constituição de conta de reserva de ágio, na forma do artigo 182
Entre 31 e 60 dias
216
379
§1º. da lei nº 6.404/76.
Entre 61 e 90 dias
145
150
Entre 91 e 180 dias
201
195
15 Receita Operacional Líquida: São compostas como seguem:
Entre 181 e 360 dias
493
704
2020
2019
Acima de 360 dias
806
396
Clientes públicos
3.223
2.515
(255)
(294)
PCLD
Clientes privados
4.259
5.998
2.792
3.232
Total receita de serviços
7.482
8.513
A movimentação da provisão para crédito de liquidação duvidosa em 31 de
Deduções sobre as vendas:
dezembro de 2020 e 2019 é apresentada com segue:
2020
2019
ISS
(216)
(255)
Saldo inicial
294
66
PIS
(123)
(141)
Provisão do exercício
228
COFINS
(569)
(647)
(39)
Reversão do exercício
Total de deduções sobre vendas
(908) (1.043)
255
294
Saldo final
Receita líquida
6.574
7.470
10 Imobilizado: O saldo é composto como segue:
16 Custo dos serviços prestados: São compostas como seguem:
Taxa média
2020
2019
2020
2019
anual - % Custo Depreciação Líquido Líquido
Salários e encargos
(2.179) (1.795)
Centrais de tratamento de
Depreciação e amortização
(624)
(439)
resíduos - aterros:
Aluguel
(813)
(978)
Aterro e infra em aterros
(*)
32.099
(649) 31.450 17.709
Materiais aplicados nos serviços
(1.209)
(681)
Máquinas e
Serviços de terceiros (a)
(1.662) (1.126)
equipamentos
10%
2.325
(616) 1.709 1.885
Móveis e utensílios
10%
99
(22)
77
87
Créditos fiscais
358
242
Equipamentos de
Outros custos de produção
(722)
(691)
informática
20%
61
(29)
32
44
(6.851) (5.468)
Veículos e equipamentos
20%
89
(17)
72
23
(a) Refere-se substancialmente a custos com segurança e vigilância, energia
903
903 14.365
Imobilizado em andamento
elétrica e viagens.
35.576
(1.333) 34.243 34.113
17 Despesas administrativas - São compostas como seguem:
(*) o aterro e suas respectivas benfeitorias são amortizadas de acordo com a
2020
2019
quantidade de resíduos efetivamente depositados, com relação à capacidade
Serviços de terceiros (a)
(314)
(262)
total estimada. Teste de redução ao valor recuperável para unidades
Tributos, seguros e contribuições
(4)
geradoras de caixa (Teste de Impairment): Em 2020 e 2019, a administração
36
Outros
avaliou com base em fontes de informações externas e internas e não
(278)
(266)
identificou qualquer indicação de que seus ativos estariam registrados por valor
(a) Refere-se substancialmente a prestação de serviços administrativos entre
superior ao seu valor recuperável.
partes relacionadas.
11 Fornecedores
2020
2019
18 Receitas (despesas) financeiras líquidas: São compostas como seguem:
Fornecedores
890
1.328
2020
2019
24
108
Partes relacionadas
Receitas juros sobre contratos de mútuo
12
16
914
1.436
Vaiação monetária
28
Circulante
492
1.436
Rendimentos sobre aplicações financeiras
2
25
Não circulante
422
Juros recebidos e descontos obtidos
16
12 Financiamentos: Esta nota explicativa fornece informações sobre os
Ajuste de valor presente das contas a receber
4
termos contratuais dos empréstimos com juros, que são mensurados pelo custo
Total receitas financeiras
30
73
amortizado. Para mais informações sobre a exposição da Companhia a riscos
Despesas bancárias
(456)
(548)
de taxa de juros e liquidez. As obrigações por empréstimos e financiamentos
Despesas com juros e descontos concedidos
(205)
(6)
são representadas como seguem:
Tributos sobre movimentações financeiras
(115)
(35)
Modalidade Encargos financeiros - % Vencimento 2020
2019
Despesas com juros sobre contratos de mútuos
(115)
(11)
9.223
9.031
BNDES
Pré-fixado 3,92%
fev/22
Juros sobre financiamento
(651)
(397)
9.223
9.031
Ajuste de valor presente das contas a receber
(6)
Circulante
2.568
7.563
Variação monetária
(367)
(198)
Não circulante
6.655
1.468
Total despesas financeiras
(1.909) (1.201)
Os montantes da parcela não circulante têm a seguinte composição por ano
Total
(1.879) (1.128)
de vencimento:
19 Eventos subsequentes: 19.1 Aumento de capital - Conforme AGE
Vencimento
2020
2019
emitida em 03 de fevereiro de 2021 ocorreu a aprovação do aumento de capital
2021
9
da Companhia no montante de R$5.700, passando o capital social de R$9.803,
6.655
1.459
2022
dividido em 2.651 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal para R$
6.655
1.468
15.503, dividido em 3.238 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.
O contrato firmado com a BNDES possui obrigações especiais da Companhia
que em caso de não cumprimento podem culminar no vencimento antecipado,
Diretor Presidente
Márcio Aparecido Utrila
Entre essas obrigações destacamos a comprovação da destinação adequada
Alan Pierre de Espíndula Vieira
Contador
do recurso captado para a finalidade descrita no contrato, demonstrações
CPF: 040.205.256-09.
CRC 1SP235229/O-2-S-GO
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