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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos
Acionistas e Diretores da
CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Porto Alegre/RS

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da CRISTALINA SANEAMENTO S.A. - (Companhia), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período compreendido
entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards
Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro.

3
AUDITORIA  CONSULTORIA  GESTÃO DE RISCOS  TERCEIRIZAÇÃO  IMPOSTOS
Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes sob a denominação Baker Tilly Brasil é membro da rede global da Baker Tilly
International Ltd., cujos membros são pessoas jurídicas separadas e independentes.

Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude
pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.

•

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
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•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.

•

Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações contábeis das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria
do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Porto Alegre, RS, 06 de maio de 2022.

SERGIO LAURIMAR
FIORAVANTI:36363138000
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CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Balanços patrimoniais
Para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais mil)
Nota
explicativa

Ativo

31/12/2021

08/04/2021

4

5.864
17
5.881

1
1

5

60

-

60

-

5.941

1

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Impostos a Recuperar

Não circulante
Imobilizado
Total não circulante
Total do ativo

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Balanços patrimoniais
Para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais mil)
Nota
explicativa

Passivo

31/12/2021

08/04/2021

6
7

23
18
16
57

-

8

7.010
(1.126)
5.884

1
1

5.941

1

Circulante
Obrigações Trabalhistas e Sociais
Obrigações Fiscais
Outras Exigibilidades

Patrimônio Líquido
Capital social
Prejuízos Acumulados

Total do passivo e do patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Demonstrações do resultado
Para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021
(Em reais)
Nota
Explicativa

Despesas operacionais
Despesas administrativas
Despesas Tributárias

31/12/2021

9

Resultado operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro, líquido
Receitas financeiras
Despesas financeiras

(1.268)
(1)
(1.269)
(1.269)

10

Prejuízo líquido do exercício

145
(2)
143

(1.126)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais mil)
Capital social

Saldos em 08 de abril de 2021

Prejuízos acumulados

Patrimônio líquido total

1

-

1

Integralização de capital
Prejuízo líquido do exercício

7.009
-

(1.126)

7.009
(1.126)

Saldos em 31 de dezembro de 2021

7.010

(1.126)

5.884

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa – Método indireto
Para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021
(Em Reais mil)
31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício

(1.126)

Aumento (diminuição) de ativos e passivos:
Impostos a Recuperar
Provisões e obrigações trabalhistas
Obrigações Fiscais
Outras Contas a Pagar
Caixa consumido nas atividades operacionais

(17)
23
18
16
(1.086)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado/intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

(60)
(60)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento

7.009
7.009

Aumento no caixa e equivalentes de caixa no período

5.863

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
Aumento nos caixas e equivalentes de caixa no período

1
5.864
5.863

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras
Para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais mil)

1.

Contexto Operacional
A sociedade CRISTALINA SANEAMENTO S.A. (a "Companhia"), inscrita no CNPJ 41.499.919/000159 tem por objetivo social atuação na área de saneamento básico e correlatos diretamente ou
por meio de sociedades em que vier a participar como sócia ou acionista por meio de realização
das atividades de consultoria, capitação, tratamento, distribuição geral de agua, coleta e
tratamento de esgotos; elaboração de projetos e estudos técnicos bem como construção
operação conservação, manutenção, modernização, ampliação, realização de investimentos em
sistemas de saneamento básico, enfim, todas as atividades necessárias a sua plena atuação na
área de saneamento básico podendo inclusive adquirir negócios já implantados ou a serem
implantados na referida aérea podendo praticar tais atividades diretamente ou por meio de
outras sociedades nas quais a Sociedade detenha participação.
Sua sede está situada na Avenida Carlos Gomes nº 400 – Sala 703 – bairro Bela Vista na cidade de
Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Foi constituída na forma da Sociedade
Anônima.
A sociedade iniciou suas atividades em 08 de abril de 2021, motivo pelo qual não apresenta
relação comparativa para resultado do ano anterior.

2.

Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
a. Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações Contábeis, inclusive as Notas Explicativas, do período findo em 31 de dezembro
de 2021, foram elaboradas de acordo com os critérios e técnicas contábeis estabelecidos pelo
Princípios Fundamentais de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade e a Lei das
Sociedades Anônimas – 6.404/76, com as adequações introduzidas pela lei 11.638/2007 e Lei
11.941/2009. Com base nos documentos e elementos fornecidos e de responsabilidade da
empresa.
As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia,
e foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma.
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC requer que a
Administração da Companhia faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação
de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Por
definição, os resultados reais podem divergir das respectivas estimativas. Estimativas e premissas
com relação ao futuro são revistas de maneira sistemática pela Companhia e são baseadas na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer exercícios futuros afetados.
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CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras
Para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais mil)

3.

Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das demonstrações
financeiras estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos
exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

a

Instrumentos financeiros
Ativos e Passivos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os
outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a
Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia
possui aplicações financeiras e recebíveis como ativos financeiros não derivativos. Os passivos
financeiros são reconhecidos inicialmente na data em que são originados, a Companhia baixa um
passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas.

b

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de
curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de três meses, ou menos e com risco
insignificante de mudança de valor.

c

Imobilizado
Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, menos a depreciação
acumulada e quaisquer perdas não recuperáveis. O custo histórico inclui os gastos diretamente
atribuíveis necessários para que o item específico tenha o uso pretendido. Reparos e
manutenções, incluindo o custo das peças de reposição, somente são ativados quando for provável
que os gastos proporcionem futuros benefícios econômicos para a Companhia. Caso contrário, são
contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. A depreciação é reconhecida de
modo a alocar o custo dos ativos menos os seus valores residuais ao longo de suas vidas úteis
estimadas, utilizando-se o método linear.

d

Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não
formalizada como resultado de eventos passados; quando é provável que uma saída de recursos
seja necessária para liquidar a obrigação; e quando o valor possa ser estimado com segurança.

e

Imposto de renda e contribuição social correntes
A empresa apura os tributos federais de IRPJ e CSLL, pelo regime de Lucro Real Estimativa. O
encerramento do exercício se dá em 31 de dezembro de cada ano com o levantamento do Balanço
Patrimonial e demais demonstrações financeiras exigíveis.
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CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras
Para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais mil)

f

Demais ativos, passivos circulantes e não circulantes
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros
serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-lo no futuro.

g

Capital social
As quotas são classificadas no patrimônio líquido.

h

Segregação entre circulante e não circulante
As operações ativas e passivas com vencimentos inferiores a 360 dias estão registradas no
circulante e as com prazos superiores no não circulante.

4

Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2021

08/04/2021

-

1

Bancos conta corrente

1

-

Aplicações financeiras

5.863

-

5.864

1

Caixa

5

Imobilizado
O saldo do grupo está composto por:
Taxa Anual de
depreciação

Adições

Depreciação

31/12/2021

Moveis e utensílios

10%

3

-

3

Equipamento Processamento de Dados

20%

8

7

Benfeitorias Prédio de Terceiros

10%

51

(1)
(1)

50

62

(2)

60
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CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras
Para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais mil)

Em 2021 a movimentação dos ativos imobilizados da empresa foram as seguintes:
Saldo

Moveis e utensílios
Equipamento Processamento de Dados
Benfeitorias Prédio de Terceiros

6

Inicial

Adições

Baixas

Depreciação

Saldo
Final

-

3
8
51

-

(1)
(1)

3
7
50

-

62

-

(2)

60

Obrigações Trabalhistas e Sociais
31/12/2021
INSS a Recolher
COFINS a Recolher
PIS a Recolher
PIS, COFINS, CSLL RETIDOS

15
4
1
3
23

7

Obrigações Fiscais
31/12/2021
IRRF a Recolher
IRF Retido

17
1
18

8

Patrimônio líquido

a

Capital social
O Capital Social, em 31 de dezembro de 2021, totalmente subscrito e integralizado é representado
por 11.173 (onze mil cento e setenta e três) ações ordinárias, nominativa e sem valor nominal, em
tudo idênticas às ações ordinárias, pelo preço total de emissão de R$ 7.010.000,00 (sete milhões
e dez mil reais) conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de outubro de
2021 registrado na Junta Comercial sob nº 8146669.
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CRISTALINA SANEAMENTO S.A.
Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras
Para o período compreendido entre 08 de abril de 2021 e 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em Reais mil)

9

Despesas por natureza
Estão apropriadas, obedecendo ao regime de competência, as despesas para a operação da
companhia.
31/12/2021
Pró-labore
Despesas Consultoria/Assessoria
Propaganda e Publicidade
Serviços Advocatícios
INSS
Outros

492
199
170
118
98
191
1.268

10 Receitas financeiras
Representam, em sua totalidade, os rendimentos auferidos sobre a aplicação financeira do Itaú e
as devidas provisões dos impostos.
31/12/2021
Rendimentos s/ Aplicação
(-) PIS
(-) COFINS

153
(1)
(6)
146

11 Gerenciamento de riscos
As operações da Companhia estão expostas a riscos de mercado e de operação, como os de
variação de taxa de juros, do câmbio, o risco de crédito e o risco de sinistros. Em face das possíveis
perdas na realização de ativos. Os riscos são constantemente acompanhados pela Administração.
O gerenciamento dos riscos é feito pela Administração da Companhia no sentido de minimizá-los,
mediante estratégias de posições financeiras e sistemas de controles internos.
********
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