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1
1.1

Relatório da Administração
Apresentação
A Administração da empresa Latampart (“Latampart”), em conformidade com as
disposições estatutárias e legais, submete à apreciação de seus Acionistas o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício
social que se findou em 31/12/2021.

1.2

Mensagem da Administração
Prezados Acionistas,
Primeiramente, informamos que encerramos o ano de 2021 muito confiantes com
o futuro da empresa Latampart e com o saneamento básico no Brasil. Muito
embora a Pandemia do Covid-19 tenha nos apresentado adversidades como
pessoas e profissionais, a resiliência de nossas equipes de trabalho foi fundamental
para que, continuamente, pudéssemos oferecer os serviços de abastecimento de
água e tratamento de esgotos nos municípios em que somos responsáveis pela
Concessão destes serviços.
Entre outras medidas tomadas que foram continuadas em 2021, para a prevenção
da saúde dos nossos colaboradores contra a pandemia, estão a prática de home
office para as atividades nas quais fosse possível o trabalho remoto,
disponibilização de álcool e máscara em nossas unidades, disponibilização de
canais digitais para atendimento ao público e testes antígenos aos colaboradores
sempre que necessário.
Além do acima exposto, também prestamos auxílio as comunidades que estamos
presentes com: Doações de cestas básicas para auxílio de comunidades carentes;
Doações de álcool em gel 70% e máscaras para a população em geral; e
disponibilização de água e cloro às prefeituras para sanitização de ambientes.
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Em novembro de 2020 expandimos nossos serviços na cidade de Birigui/SP, na
ocasião em que celebramos um contrato de operação emergencial do Poço do
Jardim Aeroporto, contrato este que perdurou até o mês de maio de 2021 e
produziu um total de 525 m3 de água por hora.
A empresa Latampart encerra o ano de 2021 orgulhosa de suas realizações como
prestadora de serviço público essencial à saúde da população e ao meio ambiente.
Sempre atuando com excelência e qualidade, superamos desafios e nos tornamos
cada vez mais conhecidos no mercado de Saneamento Básico brasileiro.
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1.3

Apresentação
Fundada em 2007, a Latampart S.A é uma empresa cujo objeto é a participação
em outras sociedades, empresariais ou não, empreendimentos ou consórcios, como
Sócia ou acionista.
A Empresa é Sócia e faz a administração das concessões: (i) Águas de Guará
LTDA., situada no Município de Guará/SP; (ii) Águas de Mineiros do Tietê
LTDA., situada no Município de Mineiros do Tietê/SP; e (iii) Aqua Pérola LTDA.,
situada no Município de Birigui/SP. A Latampart S.A também é sócia, através da
Latam Water Participações LTDA, da Parceria Público Privada dos serviços de
esgotamento sanitário no Município de Rio Claro/ SP.

1.4
1.4.1

Desempenho Econômico-Financeiro
Receita Operacional
A receita operacional bruta da Companhia, excluída a receita de construção,
atingiu R$ 42,7 milhões no exercício findo em 31/12/2021, um aumento de
10,39% em relação ao valor de R$ 38,7 milhões registrado no exercício que se
findou em 31/12/2020.

Receita operacional bruta
Receita de água
Receita de esgoto
Receita de serviços
Receita Bruta Total
PIS
COFINS
ISS
Receita líquida

2021
2020
11.183.216 10.079.529
28.703.834 26.156.075
2.844.849
2.442.594
42.731.899 38.709.993
(652.488)
(595.345)
(3.005.732) (2.742.460)
(80.188)
(37.402)
38.993.491 35.334.786

var.
10,6%
9,74%
16,47%
10,39%
9,6%
9,6%
114,39%
10,35%
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1.4.2

Custos e Despesas
Os custos e despesas operacionais atingiram o valor de R$ 28,02 milhões no
exercício findo em 31/12/ 2021, um acréscimo de 10,73% com relação ao valor de
R$ 25,3 milhões registrado no exercício findo em 31/12/2020.
Custos e despesas operacionais
Pessoal
Depreciação e amortização
Energia elétrica
Despesas administrativas
Serviços de terceiros
Materiais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Custos e despesas totais

1.4.3

2021
8.631.332
5.065.658
5.164.306
4.540.261
3.129.105
1.645.393
(156.606)
28.019.449

2020
var.
7.628.182 13,15%
4.697.158
7,85%
4.227.050 22,17%
3.695.018 22,88%
3.437.184 -8,96%
1.533.199
7,32%
87.116 -279,77%
25.304.908 10,73%

Lucro Líquido
O Lucro Líquido da Companhia atingiu R$ 4,4 milhões no exercício findo em
31/12/2021, um decréscimo de 7,39% em relação ao valor de R$ 4,8 milhões em
31 de dezembro de 2020, reflexo dos resultados negativos das operações de Águas
de Guará e Águas de Mineiros do Tietê uma vez que, ambas, estão sem atualização
de suas tarifas desde 2017.

Lucro Líquido
Resultado do exercício

2021
4.422.165

2020
4.775.284

var.
-7,39%

