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DEMONSTRAÇÕES  CONTÁBEIS  
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TERMO DE ABERTURA

       Estas  Demostrações contábeis, contém 006 (seis) folhas, numeradas do  001 ao 006 e servirá
para o registro  do balanço patrimonial do exercicio 2021 da sociedade anônima abaixo discriminada.

Palmas -TO, 01 de Janeiro de 2021



A  T  I  V  O

2021 2020
CIRCULANTE

Disponibilidades 1.118.121 3.714.811
Contas a receber de clientes 3.076.251 1.453.169
(-) PCLD (359.981) (359.981)
Impostos e recuperar/compensar 89.444 301.534
Adiantamentos 2.129 12.655
Estoques 113.917 — 
Outros 13.233 — 

Total do Circulante 4.053.113 5.122.187

NÃO CIRCULANTE
Realizavel a longo prazo 5.716.527 157.782
Imobilizado 3.327.924 3.141.064
(-) Depreciações acumuladas (2.313.865) (2.046.449)
Intangivel 2.723.464 1.624.132
(-) Amortizações acumuladas (200.445) (55.823)
Intangivel em formação — 3.886.629

Total do Não Circulante 9.253.606 6.707.335

TOTAL DO ATIVO 13.306.719 11.829.522

(valores expressos em  reais - centavos omitidos)

Palmas, 31 de Dezembro de 2021

 HIDRO FORTE  ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S/A 
C.N.P.J/M.F. - 04.911.091/0001-78

B A L A N Ç O S     P A T R I M O N I A I S
Levantados em: 31 de dezembro de 2021 e 2020



P A S S I V O

2021 2020

1.472.890 1.246.453
601.687 500.191

1.009.167 1.124.307
948.001 995.523

Outorga a pagar 262.760 235.057
Provisões 680.566 535.497
Contigencia 23.000 7.952

44.704 43.600
5.042.775 4.688.579

3.628.815 3.940.392
831.633 — 
100.000 — 

4.560.448 3.940.392

2.651.400 2.651.400
— (1.449.335)

170.198 — 
— 100.000

881.899 — 
— 1.898.486
— — 

3.703.497 3.200.551

13.306.719 11.829.522

Lucro exercicio 

Palmas, 31 de Dezembro de 2021

(-)Prejuizo acumulado

Total do Patrimônio Líquido

TOTAL DO PASSIVO

(-)Prejuizo do exercicio 

A.F.A.C
Reserva Legal

Reserva de Lucros

Total do Circulante

NÃO CIRCULANTE
Emprestimos e financiamentos

Total do Não Circulante

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

Impostos e contribuições a pagar
Partes Relacionadas
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C.N.P.J/M.F. - 04.911.091/0001-78

B A L A N Ç O S     P A T R I M O N I A I S
Levantados em: 31 de dezembro de 2021 e 2020
(valores expressos em  reais - centavos omitidos)

CIRCULANTE
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Emprestimos e financiamentos

Outras obrigações



2021 2020
RECEITAS OPERACIONAIS:

Venda de serviços 31.244.847 23.929.770
Construçâo 1.347.208 2.534.509
RECEITA BRUTA 32.592.055 26.464.279

Impostos incidentes sobre as vendas de serviços (2.784.771) (2.213.504)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 29.807.284 24.250.776

CUSTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Operacionais e de manutenção 16.720.443 14.966.914
Construção 1.347.208 2.534.509
Depreciações/Amotizações 397.995 411.085

Total dos custos operacionais (18.465.646) (17.912.508)

LUCRO BRUTO 11.341.638 6.338.267

DESPESAS OPERACIONAIS:
Comercial e Administrativa 4.874.476 3.106.976
Provisão perdas estimadas credito liquidação duvidosa (PCLD) — (564.308)
Despesas financeiras 731.332 682.914
Despesas tributarias 1.192.171 592.138
(-) Receitas financeiras/Outras (18.474) (18.727)
Depreciações 13.615 143.868

Total das despesas operacionais (6.793.120) (3.942.861)

RESULTADO OPERACIONAL (antes do IR e da CSLL) 4.548.518 2.395.407

Imposto de Renda 838.421 359.030

Contribuição Social sobre Lucro Líquido 306.152 137.891

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 3.403.945 1.898.486

HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S/A
C.N.P.J./M.F. - 04.911.091/0001-78

D E M O N S T R A Ç Õ E S     D O     R E S U L T A D O
Exercícios findos em: 31 de dezembro de 2021 e 2020

(valores expressos em  reais - centavos omitidos)

Palmas, 31 de Dezembro de 2021



Capital social A.F.A.C Reserva   de Lucros Reserva Legal
 Lucros ou 
prejuizos 

acumulados 
Total

Em 1° de janeiro de 2020 2.651.400 — —  — (1.449.335) 1.202.065
A.F.A.C — 100.000 — —  — 100.000

Lucro ( prejuizo) do exercicio — —  — — 1.898.486 1.898.486
Em 31 de Dezembro de 2020 2.651.400 100.000 — —  449.151 3.200.551
Lucro ( prejuizo) do exercicio — —  — — 3.403.945 3.403.945

A.F.A.C — (100.000) — —  — (100.000)
Reserva de Lucros — —  881.899 — (881.899) — 

Reserva Legal — —  — 170.197 (170.197) — 

Distribuição de Dividendos — —  — — (2.801.000) (2.801.000)
Em 31 de Dezembro de 2021 2.651.400 — 881.899 170.197 — 3.703.497

DEMONSTRAÇÃO  das MUTAÇÕES do PATRIMONIO LIQUIDO
Exercícios findos em: 31 de dezembro de 2021 e 2020

(valores expressos em reais - centavos omitidos)

HIDRO FORTE ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO S/A

 Palmas, 31 de Dezembro de 2021

C.N.P.J./M.F. - 04.911.091/0001-78
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  

Aos  
Acionistas e Administradores da 
Hidro Forte Administração e Operação S/A. 
Palmas - TO 

Opinião com ressalva 

Examinamos as demonstrações contábeis da Hidro Forte Administração e Operação S/A. 
(“Companhia” ou “Hidro Forte”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos não conhecidos dos assuntos descritos na seção a seguir 
intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Hidro Forte 
Administração e Operação S/A. em 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. 

Base para opinião com ressalva 

Divergência não conciliada – Contas a receber 

Conforme mencionado na Nota Explicativa n°5 às demonstrações contábeis, a Companhia possui 
registrado na rubrica de contas a receber o montante de R$2.716 mil. Durante nossos testes de 
auditoria sobre as contas a receber, identificamos uma divergência não conciliada de R$3.600 mil 
registrados contabilmente a menor, que estão em processo de conciliação pela Companhia, mas que 
até a conclusão de nossos trabalhos não haviam sido concluídos. Adicionalmente, nos foram 
disponibilizadas informações (Relatório estimado de Volume Produzido x Faturado) as quais foram 
insuficientes para concluir a integridade e totalidade da receita contábil em 31 de dezembro de 2021 
e nos anos anteriores, nem por meio de procedimentos alternativos de auditoria. Consequentemente 
não foi possível mensurar os possíveis impactos pervasivos dessa divergência no contas a receber e 
tampouco possíveis divergências não identificadas na receita operacional em 31 de dezembro de 2021. 

Ausência de controle do imobilizado 

Conforme mencionado na Nota Explicativa n°9 às demonstrações contábeis, a Empresa está em 
processo de levantamento, tombamento e chapeamento dos bens que compõe o seu ativo imobilizado, 
que permitam correlacioná-los aos controles existentes na Empresa, contudo até a conclusão de 
nossos exames, os trabalhos não haviam sido concluídos. Dessa forma, não nos foi possível através de 
procedimentos alternativos de auditoria concluir quanto a existência e totalidade dos referidos bens. 
Adicionalmente, a Administração da Empresa não dispõe de elementos que nos possibilitam avaliar se 
o referido ativo imobilizado será recuperado em sua totalidade, em atendimento ao requerido pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 01) e Conselho Federal de Contabilidade. Como 
consequência, não nos foi possível concluir sobre a adequação do saldo do ativo imobilizado e despesa 
de depreciação, nos montantes de R$ 1.014 e R$ 412 mil, respectivamente, bem como seus respectivos 
reflexos tributários advindos deste tema em 31 de dezembro de 2021.
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Ausência de controle do ativo intangível/ativo de contrato 

Conforme mencionado nas Notas Explicativas n°8 e 10 às demonstrações contábeis, a Companhia 
possui 37 (trinta e sete) contratos de concessão ativos. Os referidos contratos preveem investimentos 
em obras de construção/melhoria da infraestrutura de saneamento conforme pactuados nos contratos 
de concessão com os municípios que possuem a titularidade das concessões, que estão registrados no 
ativo de contrato e ativo intangível no montante de R$ 8.018 mil, em 31 de dezembro de 2021. No 
decorrer de nossos exames, identificamos que os controles físicos/financeiros destes investimentos 
estão controlados apenas pela escrituração do razão contábil, não sendo apresentado até a conclusão 
de nossos trabalhos, os controles auxiliares analíticos apropriado e suficiente de auditoria. 
Adicionalmente, identificamos falhas na avaliação do desenho, implementação e a efetividade dos 
controles internos chave existentes relacionados à novas adições de infraestrutura, amortizações dos 
ativos intangíveis, administração e gerenciamento dos contratos de concessões, novos e vigentes, e 
validação da margem de construção utilizada pela Empresa de forma a garantir a integridade, 
existência, precisão e valorização dos saldos classificados como ativo intangível. Além disso, a 
amortização foi feita com base nas taxas fiscais, não havendo correlação direta com o benefício 
gerado pelo ativo, de acordo com o padrão de consumo do benefício econômico por ele gerado dentro 
do prazo da concessão, conforme emana o OCPC 05 – Contratos de Concessão. Como consequência, 
não nos foi possível, nem por meio de procedimentos alternativos de auditoria, atestar quanto a 
adequação do saldo de ativo intangível em 31 de dezembro de 2021, e seus impactos no resultado. 

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”. Somos 
independentes em relação à Empresa, 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 (CFC), 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 com ressalva.  

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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.  

Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Empresa 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 Empresa ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.  
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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,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;

 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;

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

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de 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. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional;

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

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. 

Goiânia, 31 de março de 2022 

 

BDO RCS Auditores Associados Ltda. 
CRC 2 SP 015165/O-8 – S - TO 

Fernando Eduardo Ramos dos Santos 
Contador CRC 1 GO 014553/O-0 – S - TO 


