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KURICA AMBIENTAL S.A.

CNPJ 07.706.588/0001-42 - Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2021
2020
2021 Contas
Contas
2020
2021
Ativo
57.372.570
63.003.417 Passivo
57.372.570
63.003.417
Ativo Circulante
5.416.611
26.156.035 Passivo Circulante
15.962.371
16.738.267
Disponibilidades
37.395
569.761 Fornecedores
5.853.242
7.381.909
Clientes
2.616.380
10.823.950 Encargos Financeiros a Realizar
4.301.749
3.469.072
Empréstimos e Adiantamentos
1.543.534
11.762.474 Obrigações Trabalhistas
3.167.026
3.095.548
Impostos a Recuperar e Compensar
169.302
121.607 Obrigações Tributárias
2.640.354
2.791.739
Créditos de Bloqueios Judiciais
–
324.074
7.274.714
11.719.672
Outros Créditos
–
1.230.014 Passivo não Circulantes
Exigíveis
a
Longo
Prazo
7.274.714
11.719.672
Estoque
1.050.000
1.050.000
34.135.485
34.545.479
Despesas a Apropriar
–
274.155 Patrimônio Líquido
10.976.818
10.976.818
Ativo não Circulante
51.955.959
36.847.382 Capital Social
16.200.000
16.200.000
Realizáveis a Longo Prazo
30.098.655
12.612.246 Reserva de Capital
6.958.667
489.474
Imobilizados
21.529.634
23.907.466 Reservas de Lucro
–
6.879.186
Participações Societárias
327.670
327.670 Lucros/Prejuízos Acumulados
Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Capital
Reserva Ajustes de Avaliação
Reservas
Lucros e Patrimônio
Social de Capital
Patrimonial
de Lucro Prejuízos Acum.
Líquido
Contas
Saldo iniciais
10.976.818 16.200.000
–
6.958.667
– 34.135.485
Reserva Legal
–
–
–
10.777
–
–
Reversão Reserva p/ Expansão Transf. Res. Capital
–
–
– (6.479.970)
– (6.479.970)
Resultado do Exercício
–
–
–
–
796.770
–
Ajustes de Exercícios Anteriores
–
–
–
–
1.176.794
1.176.794
Destinação dos lucros
–
–
–
–
(10.777)
–
Lucros Acumulados
–
–
–
–
6.479.970
6.479.970
Dividendos Distribuídos
–
–
–
–
(980.000)
(980.000)
Saldos Finais
10.976.818 16.200.000
–
489.474
7.462.756 35.129.049
Notas Explicativas
1. Contexto operacional: A Cia. tem por objetivo o gerenciamento e a prestação necessário, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, a taxa de
de serviços de coleta, transporte rodoviário, acondicionamento, tratamento e juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos e as
disposição final de resíduos, a construção e a administração de obras de enge- taxas praticadas no mercado para transações semelhantes. Subsequentemente,
nharia civil, dentre outros. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas financeiras no resulprincipais práticas contábeis adotadas. 2.1. Base de apresentação: As de- tado por meio da utilização do método da taxa efetiva de juros em relação aos
monstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as prateas contábeis fluxos de caixa contratuais 2.2.7. Imposto de renda e contribuição social s/ o
adotadas no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os lucro: O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de calculados, com base no lucro real considerando as adições e exclusões, nas
Pronunciamento Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal alíquotas de 15% (acrescidas do adicional de 10% sem o lucro tributável excede Contabilidade (CFC). 2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na ela- dente de R$ 240 para imposto de renda) e 8% sem o lucro tributável, e consideboração destas demonstrações financeiras - 2.2.1. Apuração do resultado: O ram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social
resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado em conformidade limitada a 30% do lucro tributável anual. 2.2.8. Ativos e passivos contingentes
com o regime contábil de competência dos exercícios. A receita de prestação de e obrigações legais: As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e
serviços é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de forma confiá- passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: (i) Ativos contingenvel. 2.2.2. Caixas equivalentes de caixa: Incluem caixa, saldos positivos em tes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais
conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediatas (rendimentos favoráveis, transitadas em julgado Os ativos contingentes com êxitos prováveis
imediatos às variações do Certificado de Depósito Interbancário - CDI) e com são apenas divulgados em nota explicativa: (ii) Passivos contingentes são provirisco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações finan- sionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes foceiras incluídas nos equivalentes de caixa, em sua maioria, são classificadas na rem mensuráveis com suficiente segurança Os passivos contingentes avaliados
categoria “ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”. 2.2.3. Esto- como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passiques: A companhia, quando mantem estoque, refere-se a materiais aplicados na vos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e
prestação de serviços, combustíveis e peças para os bens moveis, mensurados á nem divulgados, e (iii) Obrigações legais são registradas como exigíveis. indevalor de compras. 2.2.4. Imobilizado: E registrado pelo custo de aquisição ou pendentemente da avaliação sem as probabilidades de êxito de processos em que
de transferência. As depreciações foram computadas pelo método linear, de a Cia. questionou a inconstitucional idade de tributos. 2.2.9. Lucro por ação: E
acordo com a vida útil dos bens e reconhecida no resultado do exercício já que calculado peta quantidade de ações nas datas dos balanços O lucro líquido do
esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios eco- período dividido pelo total de ações foi de R$ 0.02 no ano de 2020. 3. Disponinômicos futuros incorporados no ativo As taxas anuais médias de depreciação bilidades: Caixa = R$ 31.845.55. Bancos conta movimento = R$ 37.046.78.
são as seguintes Descrição-Taxas: Edificações=4%: lnstalações-10%: Máquinas Aplicações = R$ 500 860.06. 4. Imóvel para revenda: A companhia mantem,
e equipamentos=10%: Máquinas e equipamentos=25%; Máquinas e equipa- imóvel em estoque para venda mensurado em R$ 1.050.000.00. 5. Imobilizado:
mentos=50%: Móveis=10%: lnformàbca=20%; Veículos=20%. Implemen- Os imobilizados da companhia correspondem: a) Edificações em operação - R$
tos=25%; Equipamentos de Laboratónos=10%; Equipamentos de Comunica- 3.119.145.90, com R$ 1.460.452,13 depreciado: b) Instalações - R$ 679.140.26,
ção=10%. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão totalmente depreciado: c) Móveis e utensílios - R$ 195.876.88 totalmente deprerevistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são re- ciado: d) Equipamentos de informática - R$ 124 565 19 com R$ 107.505.89
conhecidos como mudança de estimativas contábeis. 2.2.5. Outros ativos e depreciado: e) Veículos, caminhões e agregados - R$ 22.069.266 36, com R$
passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço 12.850.721.57 depreciado: f) Equipamentos de laboratório - R$ 12.800.00, com
patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão R$ 11.723.41 depreciado; g) Equipamentos de comunicação - R$ 5.400.00, com
gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado com segu- R$ 4945.63 depreciado: h) Maquinas, equipamentos e implementos - R$ 11 429
rança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Cia. possui 385.08, com R$ 6.777.540,11 depreciado: i) Terreno sem depreciação - R$ 8.172
uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo 300.00. 6. Encargos Financeiros a Realizar e Realizável a longo: A compaprovável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acresci- nhia possui diversos contratos de financiamentos, empréstimo e contas garantidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias das, classificadas como a curto prazo, e a longo prazo as parcelas vincendas que
ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melho- ultrapasse o exercício seguinte. Tais contratos possuem variações de taxas de
res estimativas do risco envolvido Os ativos e passivos são classificados como juros e encargos entre 1.2% a 1.9% mensal, tendo como garantias o aval de
circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos pró- acionista, os bens por eles adquiridos e carteira de recebíveis 7. Consórcio: À
ximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.6. companhia utiliza de cartas de créditos para aquisição de bens, possuindo em
Ajuste a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários 31/12/2022. RS 1.230 013.95 em créditos de recolhimento á consórcios não
são ajustados peto seu valor presentes no registro inicial de transação, quando contemplados, obrigações com consórcios contemplados, classificados a curto

Demonstração do Resultado do Exercício
Contas
Receitas Operacional Bruta
Serviços, Vendas e Locações
Receitas de Vendas
Deduções da Receita Bruta
(-) Impostos
Receita Operacional Líquida
Insumos, Custos e Despesas Operacionais
Insumos Aplic. na Prest. de Serviços
Serviços Aplic. na Prest. de Serviços
Recursos Humanos
Resultado da Operação
Despesas Operacionais
Despesas Gerais
Despesas Administrativas
Despesas com Aterro
Impostos e Taxas
Lucro Operacional
Receitas não Operacionais
Receitas de Operações Financeiras
Outras Receitas não Operacionais
Despesas não Operacionais
Despesas com Operações Financeiras
Resultado não Operacional
Lucro antes da Provisão para IRPJ e CSLL
Impostos sobre Lucro
Provisão para IRPJ E CSLL
Resultado Líquido do Exercício
DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades de Geração de Caixa
Atividades Operacionais
Recebimento de Clientes
(-) Pagamento e Adiantamento de Fornecedores
(-) Impostos Federais
(-) Impostos Municipais
(-) Parcelamentos Fiscais e Tributários
(-) Salários Proventos e Reflexos
(-) Encargos Sociais e Previdenciários
(-) Adiantamentos e empréstimos à Funcionários
(-) Depósitos e Bloqueios Judiciais
Caixa Líquido das Atividades Operacionais
Atividades de Financiamento
Créditos tomados com (Empréstimos e Financiamentos)
(-) Encargos Financeiros (Empréstimo e Financiamentos)
Créditos decorrentes de Consórcios
(-) Encargos com Consórcios
Adiantamentos e Empréstimos a terceiros
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento
Atividades de Investimentos
Venda de ativos / Imobilizado
(-) Aquisição de Imobilizado
(-) Consórcios não contemplados
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos
Atividades Societárias
Adiantamento de sócios
(-) Adiantamentos para sócios
Caixa Líquido das Atividades Societárias
Caixa Total Gerado no Período

Saldo atual
59.166.232
58.394.513
771.719
(5.215.707)
53.950.525
20.934.756
3.539.774
25.695.988
3.780.007
722.195
1.657.433
36.426
265.955
1.097.998
143.721
600.999
1.246.334
(501.613)
596.384
383.185
213.200
Valores
58.655.164
(22.986.146)
(2.417.240)
(2.458.505)
(1.414.462)
(15.802.616)
(6.374.225)
(34.450)
(29.633)
7.137.888
33.390.458
(29.175.527)
311.664
(496.262)
(1.069.181)
2.961.152
983.500
(6.732.455)
(562.349)
(6.311.304)
3.083.429
(6.338.799)
(3.255.370)
532.366

prazo RS 333.026.83. e, R$ 1962.514.39 a curto prazo. 8. Fornecedores: Contemplados na conta ‘fornecedores”, tratam-se de contas a pagar por compras de
combustíveis, pneus, peças para manutenção, matéria prima, serviços de terceiros e outros. 9. Capital social: Em 31/12/2021, o capital social totalmente integralizado é de R$ 10.977, dividido em 10.976.818 de ações, sendo 10.976.818
ordinárias nominativas. As ações ordinárias possuem direito ao voto 8 Reserva
legal: A reserva legal é constituída mediante destinação de 5% do lucro líquido
do exercício, antes de qualquer outra destinação, limitada a 20% do capital social. 10. Reserva de lucros para expansão: A reserva de lucros para expansão
foi construída após a constituição da reserva legal e distribuição de lucros e dividendos, a constituição da reserva foi criada para reinvestimento e para futuras
ampliações 11. Cobertura de Seguros: A Cia, adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens utilizados na prestação de serviços, veículos,
maquinários e implementos, responsabilidade cível, imóveis alugados e outros
sujeitos a risco por montantes considerados pela administração como suficientes
para contribuir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As
apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. Marcello Almeida de Oliveira - CPF 360.646.538-49. Guilherme Rodrigues Spolador CRC. PR- 050916/O-3 - CPF: 022.553.428-01.

D4Sign e73d4bd8-2e70-48ed-8c31-48b57d6184ec - Para conﬁrmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/veriﬁcar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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