
CNPJ/MF nº 04.616.210/0001-60EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ELCANO S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
Lucro antes do imposto de renda e da
 contribuição social 87.599 43.125
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o
 caixa gerado pelas atividades operacionais
Depreciação e amortização 65.538 61.203
Pagamento de Juros sobre capital próprio e dividendos (20.423) (24.179)
Juros e variação cambial sobre contrato de arrendamento 1.066 21.876
Lucro ajustado 133.780 102.025
Aumento líquido/(redução) nos ativos operacionais
Variação no contas a receber 65.537 7.446
Variação do AFRMM a receber 3.091 (5.384)
Variação nos impostos a recuperar 24.164 (5.979)
Variação nos impostos e contribuições diferidos 7.851 (28.636)
Variação nos estoques (11.822) (22.267)
Variação de adiantamentos concedidos (1.552) (1.151)
Variação nas despesas antecipadas (5.181) 2.322
Variação nos depósitos judiciais - não circulante (1.196) 2.287

80.893 (51.363)
Aumento líquido/(redução) nos passivos operacionais
Variação de fornecedores 20.867 6.692
Variação de impostos e contribuições (50.602) 38.418
Variação de obrigações trabalhistas e sociais 1.992 (1.135)
Variação de armadores (94.829) 14.559
Variação de provisões diversas 912 1.077
Variação de provisão para contingências 944 (1.033)

(120.716) 58.578
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 93.956 109.241
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Variação de créditos pessoas ligadas (37.807) (45.682)
Pagamento de arrendamento (40.796) (35.144)
Variação de empréstimos e financiamentos (30.303) 108.110
Variação de débito de empresas ligadas 259.664 22.827

150.758 50.111
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado e/ou intangível (312.449) (17.605)

(312.449) (17.605)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de 
investimentos (161.691) 32.506
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa (67.735) 141.747
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 285.158 143.411
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 217.423 285.158
Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa (67.735) 141.747

Balanços patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
Ativo Nota 2021 2020
Circulante 785.227 927.199
Caixa e equivalentes de caixa 5 217.423 285.158
Contas a receber 6 426.573 492.110
AFRMM a receber 3 52.686 55.777
Impostos a recuperar 7 12.226 36.390
Estoques 9 43.449 31.627
Adiantamentos a fornecedor 10 9.428 7.876
Despesas antecipadas 11 23.442 18.261
Não Circulante 402.371 371.219
Impostos e contribuições diferidos 8 125.032 132.883
Operações com partes relacionadas 22 273.652 235.845
Depósitos judiciais 3.687 2.491
Imobilizado 12 586.150 307.165
Direito de uso 13 26.662 57.285
Intangível 14 15.599 17.051

628.411 381.501
Total do Ativo 1.816.009 1.679.918
Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020
Circulante 583.851 676.534
Fornecedores 15 51.231 30.364
Empréstimos e financiamentos 16 117.212 91.299
Arrendamento financeiro - partes relacionadas 17 31.477 42.532
Impostos e contribuições 18 28.519 65.004
Obrigações e provisões trabalhistas 19 10.964 8.972
Armadores 20 334.801 429.630
Provisões diversas 21 9.647 8.733
Não Circulante 835.818 662.068
Empréstimos e financiamentos 16 355.694 411.910
Arrendamento financeiro - partes relacionadas 17 9.269 37.943
Operações com partes relacionadas 22 453.659 193.995
Impostos e contribuições 18 11.339 13.307
Provisões para contingências 23 5.857 4.913
Patrimônio Líquido 24 396.340 341.316
Capital Social 201.887 201.887
Reserva de lucros 194.453 139.429
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.816.009 1.679.918

Demonstrações do resultado em 31/12/2021 e 2020 
(Em MR$, exceto quando demonstrado de outra forma)

Nota 2021 2020
Receita operacional líquida 25 3.960.080 4.832.065
Custos dos serviços prestados 26 (3.733.102) (4.581.844)
Lucro Bruto 226.979 250.221
Receitas/ (despesas) operacionais
Gerais e administrativas 27 (14.299) (12.081)
Pessoal e encargos 28 (23.880) (24.116)
Impostos diversos (3.114) (2.244)
Depreciação e amortização (1.603) (1.672)
Outras receitas operacionais (2.551) 41.301

(45.448) 1.189
Lucro antes do efeito financeiro 181.530 251.410
Resultado financeiro, líquido (93.932) (208.285)
Resultado financeiro líquido 29 (33.925) (30.745)
Variações cambiais líquidas 29 (60.007) (177.540)
Resultado antes do Imposto de Renda e
 da Contribuição Social 87.599 43.125
Imposto de Renda e Contribuição Social
Corrente 30 (4.299) (17.629)
Diferido 8 e 30 (7.850) 28.635

(12.149) 11.006
Lucro líquido do exercício 75.449 54.131
Quantidade de ações 10.161.354 10.161.354
Lucro líquido por ações 7,43 5,33
Demonstrações do resultado abrangente em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 75.449 54.131
Total do resultado abrangente do exercício 75.449 54.131

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
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Saldos em 01/01/2020 201.887 98.281 5.125 (2.707)302.586
Destinação de recursos do
 AFRMM – 33.632 – – (33.632) –
Lucro líquido do Exercício – – – – 54.131 54.131
Destinações:
Constituição Reserva Legal – – 2.706 – (2.706) –
Distrubuição de juros
 sobre capital próprio – – – – (15.401) (15.401)
Dividendos propostos – – – 2.393 (2.393) –
Saldos em 31/12/2020 201.887 131.912 5.124 2.393 (1)341.316
Destinação de recursos do
 AFRMM – 48.605 – – (48.605) –
Uso reserva AFRMM para
 absorção de prejuízo – (18.031) – – 18.031 –
Lucro líquido do Exercício – – – – 75.449 75.449
Destinações:
Constituição Reserva Legal – – 3.772 – (3.772) –
Distribuição de juros sobre
 capital próprio – – – – (18.031) (18.031)
Dividendos pagos anos
 anteriores – – – (2.393) – (2.393)
Dividendos propostos – – – 23.072 (23.072) –
Saldos em 31/12/2021 201.887 162.485 8.896 23.072 – 396.340

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis em 
31/12/2021 e de 2020 (Em MR$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Empresa de Navegação Elcano S.A. (“Companhia” 
ou “Elcano”), sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade e 
estado do Rio de Janeiro, foi constituída em 22/08/2001 e tem por objetivo 
principal explorar, com embarcações próprias ou alheias, o comércio marítimo 
de longo curso, cabotagem e fluvial no transporte de carga em geral; operar 
terminais portuários, inclusive navegação de apoio portuário; exercer atividades 
de armazenagem e comercialização de serviços de logística e de mercadorias 
e administração de embarcações; exercer atividades complementares, corre-
latas ou acessórias, atinentes às suas atividades. Impactos da COVID-19: A 
crise cada vez mais relevante da pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) originada 
na China no final de 2019, continua a ter consequências imprevisíveis a nível 
global. Os eventos ocorridos por essa circunstância após o encerramento do 
exercício social de 2021 e 2020 não têm efeito na estrutura, nem nos valores 
das demonstrações contábeis encerradas em 31/12/2021 e 2020, nem no 
princípio da continuidade. A Companhia mantém em vigor um importante plano 
de contingência tanto para os seus escritórios como para a frota de navios que 
opera para fazer face a esta crise e minimizar os possíveis efeitos que dela 
possam decorrer. 2. Base de preparação e apresentação das demonstra-
ções contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações contábeis: a) De-
claração de conformidade: A Empresa de Navegação Elcano S.A. adota as 
práticas contábeis aplicáveis no Brasil estabelecidas pela Lei das Sociedades 
por Ações (Lei nº 6.404/76) e suas devidas alterações (Leis nºs 11.638/07 e 
11.941/09). As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCs) e deliberações e instruções 
emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e conforme as normas 
internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Stan-
dards (IFRS)) emitidas pelo International Accounting Standards (IASB) e 
adaptadas às normas emanadas pelo Grupo Nossa Terra 21 A. As demons-
trações contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2021 foram aprovadas 
e autorizadas para divulgação pela Diretoria em 28/02/2022. b) Base de 
apresentação: As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), 
que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia, e todos os valores 
foram arredondados para Milhares de Reais, exceto quando indicado de outra 
forma. Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não rea-
lizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas 
de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são 
convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. 
Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e 
os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultados. 
Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda es-
trangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das datas das tran-
sações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado. A 
preparação das demonstrações contábeis de acordo com as NBCs e o IFRS 
requerem o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração 
da Companhia. A determinação dessas estimativas levou em consideração 
experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos 
futuros e outros fatores objetivos e subjetivos. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar valores significativamente diver-
gentes dos registrados nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Compa-
nhia revisa suas estimativas e premissas anualmente. 2.2. Resumo das 
principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis 
adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas a seguir: 
a) Instrumentos financeiros: Instrumentos financeiros não derivativos incluem 
aplicações financeiras, investimentos em instrumentos de dívidas e patrimônio, 
contas a receber e outros recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, emprés-
timos e financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. Os ins-
trumentos financeiros foram reconhecidos de acordo com a NBC TG 48 (IFRS 
09) - Instrumentos Financeiros, adotado pela Companhia em 01/01/2019, 
conforme deliberação CVM 763/16. Após o reconhecimento inicial, a Companhia 
classifica os ativos financeiros como subsequentemente mensurados ao: 
▪ Custo amortizado: quando os ativos financeiros são mantidos com o objetivo 
de receber os fluxos de caixa contratuais e os termos contratuais desses ativos 
devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamentos 
de principal e juros sobre o valor do principal em aberto; ▪ Valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes (VJORA): quando os ativos financeiros 
são mantidos tanto com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais, 
quando pela venda desses ativos financeiros. Além disso, os termos contratuais 
devem originar, exclusivamente, fluxos de caixa decorrentes de pagamentos 
de principal e juros sobre o valor do principal em aberto; ▪ Valor justo por meio 
do resultado (VJR): quando os ativos financeiros não são mensurados pelo 
custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou 
quando são designados como tal no reconhecimento inicial. Os instrumentos 
financeiros são designados a mensuração pelo valor justo por meio do resultado 
quando a Companhia gerencia e toma as decisões de compra e venda de tais 
investimentos, com base em seu valor justo e de acordo com a estratégia de 
investimento e gerenciamento de risco documentado pela Companhia. Após 
reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos no 
resultado quando incorridos, bem com os resultados de suas flutuações no 
valor justo. Os passivos financeiros não derivativos são mensurados ao: ▪ Valor 
justo por meio do resultado: quando classificado como mantido para negocia-
ção ou designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos 
da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Passivos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são mensurados 
ao valor justo e mudanças no valor justo desses passivos, incluindo ganhos 
com juros e dividendos, são reconhecidos no resultado do exercício; ▪ Custo 
amortizado: Passivos financeiros não derivativos são mensurados inicialmente 
pelo valor justo acrescido, desde que não seja um item mensurado ao valor 
justo por meio do resultado, dos custos de transação que são diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. A classificação dos ativos financeiros 
é baseada tanto no modelo de negócios da Companhia para a gestão dos 
ativos financeiros, quanto nas suas características de fluxos de caixa. Da 
mesma forma, a Companhia classifica os passivos financeiros como subsequen-
temente mensurados ao custo amortizado ou pelo valor justo por meio do re-
sultado. Os passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado utilizam 
o método de taxa de juros efetiva, ajustados por eventuais reduções no valor 
de liquidação. b) Instrumentos financeiros derivativos e hedge accounting: 
Os instrumentos financeiros derivativos designados em operações de hedge 
são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data em que o contrato de 
derivativo é contratado, sendo reavaliados subsequentemente também ao valor 
justo. Derivativos são apresentados como ativos financeiros quando o valor 
justo do instrumento for positivo, e como passivos financeiros quando o valor 
justo for negativo. Quaisquer ganhos ou perdas resultantes de mudanças no 
valor justo de derivativos durante o exercício são lançados diretamente na de-
monstração de resultado, com exceção da parcela eficaz do hedge accounting,  
que é reconhecida diretamente no patrimônio líquido classificado como outros 
resultados abrangentes. Os valores contabilizados em outros resultados 
abrangentes são transferidos imediatamente para a demonstração do resultado 
quando a transação objeto de hedge afetar o resultado. c) Caixa e equivalentes 
de caixa: Representam saldos bancários, de caixa de bordo de embarcações 
e ordem de crédito e estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor, 
e com liquidez imediata, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, que se aproxima de seu valor justo. d) Contas a receber: Corres-
pondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no decurso 
normal das atividades da Companhia. As contas a receber são reconhecidas 
pelo valor faturado, registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos 
títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias 
ou cambiais, deduzidos das perdas esperadas para créditos de liquidação 
duvidosa (“PECLD”) para cobrir eventuais perdas na realização desses créditos, 
quando aplicáveis. As perdas esperadas para créditos de liquidação duvidosa 
são constituídas em montante considerado suficiente pela Administração para 
suprir as eventuais perdas na realização desses valores, sendo apurada em 
bases individuais e considerando em suas premissas o conceito de perdas de 
crédito esperadas, conforme introduzido pela NBC TG 48 (IFRS 9) - Instrumen-
tos financeiros. Os cálculos do ajuste a valor presente não apresentaram valores 
relevantes em razão do curtíssimo prazo de liquidação das duplicatas a receber. 
Portanto, não houve contabilização de Ajuste a Valor Presente (AVP) conforme 
a NBC TG 12 (Deliberação CVM 564/08) - ajuste a valor presente. e) Estoques: 
Os estoques representam os combustíveis a bordo das embarca ções. São 
avaliados pelo método Primeiro a Entrar é o Primeiro a Sair (PEPS), não sendo 
os seus valores inferiores ao de mercado. f) Despesas antecipadas: As 
despesas do exercício seguinte, compostas por prêmios de seguros a apropriar, 
são avaliadas ao custo, líquido das amortizações, que são reconheci das ao 
resultado de acordo com o prazo de vigência do seguro. g) Ativos e passivos 
circulantes e não circulantes: Os ativos são demonstrados pelos valores de 
realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, 
se aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações monetárias correspon-
dentes. A apropriação dos rendimentos e encargos mensais pactuados  é 

calculada pelo método linear. Os rendimentos ou encargos proporcionais aos 
dias decorridos no mês da contratação das operações são apropriados dentro 
do próprio mês, “pro rata dia”. A Administração da Companhia não identificou 
a necessidade de constituição de Ajuste a Valor Presente (AVP) de seus ativos 
e passivos em conformidade com a NBC TG 12 (Deliberação CVM 564/08) - 
ajuste a valor presente. h) Imobilizado: ▪ Reconhecimento e mensuração: 
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido 
de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impair-
ment) acumuladas, se houver. ▪ Custos subsequentes: O custo de reposição 
de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso 
seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do compo-
nente irão fluir para a Companhia e que o seu custo pode ser medido de forma 
confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por outro é 
baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhe-
cidos no resultado conforme incorridos. ▪ Depreciação: A depreciação é cal-
culada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor 
substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida 
no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis esti-
madas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que 
mais perto reflete o padrão de consumo dos benefícios econômicos futuros 
incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas (em anos) para os bens do 
ativo imobilizado são:

Descrição Vida útil (anos)
Embarcações 1 a 24
Edifícios 25
Móveis e utensílios 10
Veículos 5
Outros 5 a 10
A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente 
no final de cada exercício. Durante o exercício corrente, a Administração es-
tabeleceu que a vida útil de suas embarcações próprias se mantém inalterada, 
em decorrência da atual idade das mesmas e das perspectivas de suas ope-
racionalidades normais e manutenção das mesmas até o fim da vida útil atual 
estimada. i) Direito de uso: O Direito de uso é composto pelo valor presente 
líquido dos valores a pagar pelo arrendamento financeiro de ativos, objetos do 
arrendamento, reconhecidos inicialmente em janeiro de 2019, de acordo com 
a norma IFRS 16/CP 06 (vide nota 4). O ativo de direito de uso é subsequen-
temente depreciado pelo método linear desde a data de início até o final do 
prazo do arrendamento. j) Intangível: No ativo intangível são classificados os 
gastos com aquisição de software e marcas e patentes registradas ao custo, 
deduzidos das amortizações acumuladas e perda por redução ao valor recu-
perável quando aplicável. A amortização é reconhecida linearmente com base 
na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização 
são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer mudanças nas 
estimativas é contabilizado prospectivamente. k) Empréstimos e financia-
mentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, 
pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequen-
temente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os 
valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é 
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 
Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação 
do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. l) Arrendamento 
financeiro: O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente, de acordo 
com a norma IFRS 16/CP 06 (vide nota 4), ao valor presente dos pagamentos 
de arrendamento, descontados pelo prazo do contrato e pela taxa de juros 
implícita no arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada ime-
diatamente, pela taxa de empréstimo incremental da Companhia. A Elcano usa 
sua taxa incremental sobre empréstimo como taxa de desconto. m) Contas a 
pagar fornecedores: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calcu-
láveis, acrescidos dos correspondentes encargos e variações monetárias e 
cambiais incorridas, quando aplicáveis, e representam as obrigações a pagar 
por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal 
dos negócios da Companhia. n) Provisões: As provisões para ações judiciais 
(trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas quando: a Empresa tem uma 

obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado 
de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária 
para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. As 
provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras. 
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-
-las é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como 
um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação 
relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obriga-
ções seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa 
antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor 
temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da 
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa 
financeira. o) Imposto de Renda e Contribuição Social corrente e diferido: 
As despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social do período compre-
endem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são re-
conhecidos na demonstração do resultado, calculados com base nas alíquotas 
de 15%, acrescidos de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para 
Imposto de Renda e 9% sobre o lucro tributável para Contribuição Social. O 
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos são reconhecidos com relação 
às diferenças temporárias entre os valores de ativos e passivos para fins 
contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação na 
apuração do lucro real tributável. p) Apuração do resultado: O resultado das 
operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. 
▪ Receita de prestação de serviços: A receita proveniente da prestação de 
serviços é reconhecida de acordo com a NBC TG 47 (IFRS 15) - Receita com 
contrato de clientes, adotada pela Companhia em 01/01/2019, estabelecendo 
um modelo de cinco etapas para determinar a mensuração da receita e quando 
e como ela será reconhecida. Dessa forma, a Companhia reconhece as receitas 
na extensão em que os produtos são entregues e devidamente aceitos pelos 
seus clientes, onde os riscos e benefícios relacionados a propriedade são 
transferidos. A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida 
ou a receber líquidas de quaisquer contraprestações variáveis, tais como 
descontos, abatimentos, restituições, créditos, concessões de preços, incen-
tivos, bônus de desempenho, penalidades ou outros itens similares. ▪ Receitas 
e despesas financeiras: A receita e a despesa de juros são reconhecidas no 
resultado pelo método dos juros efetivos. A Companhia classifica juros recebidos 
como fluxos de caixa das atividades de investimento. q) Demonstrações dos 
fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e 
apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2). r) Jul-
gamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: As demons-
trações contábeis requerem o uso de certas estimativas contábeis, tais como: 
seleção de vidas úteis dos bens do imobilizado; provisões para perdas espe-
radas para créditos de liquidação duvidosa; perdas nos estoques; provisões 
fiscais, previdenciárias, cíveis e trabalhistas. Os resultados reais dos saldos 
constituídos com a utilização de julgamentos, estimativas e premissas contá-
beis, quando de sua efetiva realização, podem ser divergentes. A preparação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil requer que a Administração se baseie em estimativas para registro 
de certas transações e informações sobre dados das suas demonstrações 
contábeis. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de 
sua efetiva realização em exercícios subsequentes, podem diferir dessas es-
timativas. As revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas 
no exercício em que as estimativas são revisadas e nos exercícios futuros 
afetados. As principais estimativas aplicadas estão descritas nas notas expli-
cativas, sendo elas: a) Provisão para perdas esperadas com créditos de liqui-
dação duvidosa - Nota explicativa 8. b) Estoques - Nota explicativa 10. c) Imo-
bilizado - Nota explicativa 16. d) Provisões para riscos trabalhistas, cíveis e 
fiscais - Nota explicativa 22. e) Realização dos prejuízos fiscais e diferenças 
temporárias - Nota explicativa 23. 3. Legislação aplicável às Companhias 
de navegação: As particularidades concernentes às Empresas de navegação 
encontram-se refletidas nas demonstrações contábeis e enquadram-se nas 
disposições contidas na Portaria do Ministério da Fazenda nº 188, de 
27/09/1984. Essa particularidade inclui, principalmente, a forma de contabili-
zação do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). 
Em conformidade com a legislação vigente aplicável às Empresas de navega-
ção, é destinada a elas a taxa adicional de 10% sobre o valor do frete de ca-
botagem, cobrado dos clientes ou ressarcidos pela União Federal, a qual é 
creditada em conta vinculada no Banco do Brasil S.A. Esses depósitos desti-
nam-se, exclusivamente, a pagamento de eventos de construção, docagens, 
reparos, manutenção das embarcações e amortizações de financiamentos 
concedidos pelo Fundo da Marinha Mercante - FMM para aquisição e reparação 
de embarcações em estaleiros brasileiros. Em 31/12/2020, a Companhia tinha 
a receber da União Federal o montante de R$ 55.777 (R$ 50.393 em 2019), 
referente à taxa adicional acima mencionada. 4. Adoção das normas inter-
nacionais de relatório financeiros (IFRS) novas e revisadas: Normas e 
interpretações novas e revisadas de aplicação obrigatória a partir de 
01/01/2021: No exercício corrente, a Companhia não adotou as alterações e 
novas interpretações às IFRS e aos pronunciamentos, interpretações e orien-
tações emitidos pelo Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade 
(International Accounting Standards Board - IASB) e pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis - CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente 
em vigor para períodos anuais iniciados em ou após 01/01/2021.

Norma ou interpretação Descrição
Em vigor para períodos anuais 

iniciados em ou após
Alterações ao CPC 48/ IFRS 9, CPC 38/ IAS 39, CPC 40 (R1) / 
IFRS 7, CPC 11/ IFRS 4 e CPC 06 (R2)/ IFRS 16 Reforma da Taxa de Juros de Referência - Fase 2 01/01/2021
A adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas não resultou em impactos relevantes sobre a posição patrimonial e financeira e os resultados 
da Companhia ou sobre as divulgações nestas demonstrações contábeis.
Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis: Na data de autorização destas demonstrações contábeis, a Companhia não 
adotou as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não estão aplicáveis, como segue:

Norma ou interpretação Descrição
Em vigor para períodos anuais 

iniciados  em ou após
Alterações ao CPC 15 (R1)/ IFRS 3 Referência à Estrutura Conceitual 01/01/2022
Alterações ao CPC 27/ IAS 16 Imobilizado - Recursos Antes do Uso Pretendido 01/01/2022
Alterações ao CPC 25/ IAS 37 Contratos Onerosos - Custo de Cumprimento do Contrato 01/01/2022
Alterações ao CPC 37 (R1)/ IFRS 1, CPC 48/ IFRS 9, 
CPC 06 (R2)/ IFRS 16 e CPC 29/ IAS 41 Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRS 2018-2020 01/01/2022
CPC 50/ IFRS 17 Contratos de Seguros 01/01/2023
Alterações ao CPC 26/ IAS 1 Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulantes 01/01/2023
Alterações ao CPC 26/ IAS 1 e IFRS Practice
Statement 2 - Making Material Judgments Divulgação de Políticas Contábeis 01/01/2023
Alterações ao CPC 23/ IAS 8 Definição de estimativas contábeis 01/01/2023
Alterações ao CPC 36 (R3)/ IFRS 10 e CPC 18 (R2)/ 
IAS 28

Venda ou Constituição de Ativos entre um Investidor e sua
Coligada ou Joint Venture Postergada indefinitivamente

Atualmente, a Administração está conduzindo uma análise dos impactos que 
poderão advir com a adoção das normas e interpretações novas e revisadas 
supracitadas em suas demonstrações contábeis. Contudo, com base nas análises 
realizadas até o momento, a  Administração não espera impactos relevantes sobre 
as demonstrações contábeis da Companhia em decorrência da adoção dessas 
normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis.
5. Caixa e equivalente de caixa 2021 2020
Caixa e caixa de bordo 5 6
Banco conta movimento 5.705 42.014
Aplicações financeiras 211.713 243.138

217.423 285.158
O montante de R$ 217.423 (R$ 285.158 em 2020) registrados na Rubrica 
“Aplicações financeiras” é composto basicamente por aplicações em fundo de 
investimento de renda fixa, formado por títulos públicos federais, pré e pós fixa-
dos que apresentam liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor.
6. Contas a receber 2021 2020
Shell Western Intermodal S/A 136.153 147.625
Alumar (Consórcio de Alumínio do Maranhão) 52.977 50.936
Braskem S/A 18.248 –
Vale 10.733 12.590
Chevron 12.483 32
Petrobras 1.917 –
Equinor – 14.580
Repsol – 4.450
Outros 194.062 261.896

426.573 492.110
(*) O montante de R$ 193.190 (R$ 260.789 em 2020) registrados na rubrica de 

“Outros” é representado em grande parte por afretamentos não faturados de 
clientes referentes a viagens em andamento em 31 de dezembro.
O “Aging List” do contas a receber têm o seguinte prazo de recebimento:

2021 2020
Entre 0 e 30 dias 372.903 453.320
Vencida entre 31 - 90 34.416 25.145
Vencida entre 91 - 180 14.462 6.816
Vencida entre 181 - 360 57 6.643
Vencida > 361 4.735 185
Total 426.573 492.110
7. Impostos a recuperar 2021 2020
PIS/Cofins/CSLL retido 3.770 4.049
IRRF a recuperar 3.047 744
ICMS a recuperar 432 –
IR e CSL a compensar 4.978 31.597

12.226 36.390
8. Impostos e contribuições diferidos: O montante de R$ 125.032 
(R$ 132.883 em 2020), registrados nesta rubrica, está representado pelo 
imposto de renda e contribuição social diferidos sobre diferenças temporárias 
e prejuízo fiscais do ano corrente e de exercícios anteriores. O montante de 
R$ (7.850) (R$ 28.635 em 2020), registrados no resultado do exercício, é 
referente à apropriação de impostos e contribuições sobre prejuízo fiscal e de 
diferenças temporárias do ano corrente. Expectativa de realização: Grande 
parte do diferido ativo é originado pela Variação cambial não realizada sobre o 
saldo da dívida. A realização deste diferido se dará pelo prazo da dívida exis-
tentes. Em relação a parcela oriunda de prejuízos fiscais de Imposto de renda 
e contribuição social diferido, a compensação está limitada à base de 30% 
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CNPJ/MF nº 04.616.210/0001-60EMPRESA DE NAVEGAÇÃO ELCANO S.A.
dos lucros tributáveis anuais, gerados a partir do exercício de 1995, sem prazo 
de prescrição. A Companhia estima recuperar o crédito tributário decorrente 
de diferenças temporárias e prejuízos acumulados nos exercícios seguintes. 
9. Estoques: O montante de R$ 43.449 (R$ 31.627 em 2020), registrados 
nesta rubrica, está representado pelo estoque de combustível mantido nos 
navios. 10. Adiantamentos a fornecedor: O montante de R$ 9.428 (R$ 7.876 
em 2020), registrados nesta rubrica, está representado basicamente pelos 
adiantamentos concedidos aos agentes portuários para operação dos navios 
nos portos de carga e descargas.
11. Despesas antecipadas 2021 2020
Seguros a recuperar 15.801 11.899
Seguros antecipados 7.552 6.323
Diversos 89 40

23.442 18.261
12. Imobilizado: O ativo imobilizado da Companhia em 31/12/2021, é repre-
sentado por seis navios próprios, sendo três graneleiros e três gaseiros, todos 
de grande porte, atuando na navegação de cabotagem e pela rubrica “outros” 
representado por edifícios, móveis e utensílios, veículos e equipamentos de 
informática. Os navios representam unidade geradora de caixa e, portanto, 
foram testados para avaliação de impairment considerando o modelo de valor 
presente dos fluxos de caixa gerado por navio. Como consequência dos testes 
de impairment, efetuados pela Companhia a cada ano, o valor recuperável 
dos navios é superior ao valor contábil destes. Desta forma, não foi efetuada 
provisão para impairment em 31/12/2021 e 2020.
Descrição Navios Docagens Outros Total
Custo
Saldos em 31/12/2019 472.629 53.711 10.100 536.440
Adições 640 17.542 76 18.259
Baixas (654) (10.747) – (11.401)
Saldos em 31/12/2020 472.616 60.506 10.176 543.298
Adições 266.891 45.558 – 312.449
Baixas – – (1.882) (1.882)
Saldos em 31/12/2021 739.507 106.064 8.294 853.866
Depreciação
Saldos em 31/12/2019 181.098 28.031 8.625 217.753
Adições 21.796 7.111 221 29.128
Baixas – (10.747) – (10.747)
Saldos em 31/12/2020 202.894 24.395 8.845 236.134
Adições 19.109 14.204 152 33.464
Baixas – – (1.883) (1.883)
Saldos em 31/12/2021 222.02 38.598 7.115 267.715
Valor contábil líquido:
Saldos em 31/12/2020 269.722 36.111 1.330 307.164
Saldos em 31/12/2021 517.505 67.466 1.179 586.150
13. Direito de uso: A Companhia reconhece os arrendamentos com base no 
CPC 06 (R2) / IFRS 16 como Ativos de direito de uso e Passivos de arrenda-
mentos correspondentes, como demonstrado abaixo:
Descrição Navios arrendados
Saldos em 01/01/2020 87.907
Amortização (30.622)
Saldos em 31/12/2020 57.285
Amortização (30.623)
Saldos em 31/12/2021 26.662
Taxa média de amortização Entre 3 e 4,5 anos
Considerando os requisitos da norma, a Companhia reconheceu despesas de 
depreciação e juros durante o exercício de 2021 nos montantes de R$ 30.623 
e R$ 3.509, respectivamente. 14. Intangível: O montante de R$ 15.599 
(R$ 17.051 em 2020) registrados como intangível referem-se aos gastos com 
aquisição de softwares e de projetos registrados ao custo, deduzidos das 
amortizações acumuladas.
15. Fornecedores 2021 2020
Fornecedores de materiais e serviços 29.683 18.545
Fornecedores de combustível 11.493 4.520
Corretores comerciais – 693
Agentes portuários passivo 10.055 6.606

51.231 30.364
16. Empréstimos e financiamentos
Circulante 2021 2020
Banco Santander S.A. Juros 6,30% aa 11.167 5.225
Banco do Brasil S.A. Juros 4,75% aa 37.664 30.828
Mitsubishi Corporation Juros 7,6% aa 20.433 14.139
BNDES - Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico 
e Social

Juros 4,2% aa + Var 
Cambial 38.568 34.530

Banco Itaú S.A. Libor 3 meses + 5,17% aa 9.381 6.577
117.212 91.299

Não Circulante
Banco Santander S.A. - LP Juros 6,30% aa 5.580 15.590
Banco do Brasil S.A. - LP Juros 4,75% aa 23.252 73.620
Mitsubishi Corporation - LP Juros 7,6% aa 222.018 221.879
BNDES - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico 
e Social - LP

Juros de 4,2% aa + Var 
Cambial 69.965 100.821

Banco Itaú S.A. - LP Libor 3 meses + 5,17% aa 34.878 0
355.694 411.910

Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES: Empréstimo obtido 
em 12/07/2007, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social - BNDES 
para compra de três navios gaseiros, no montante de US$ 93,299,930, sendo 
o vencimento final em 2024, com valor de prestação mensal de US$ 630,000. 
Banco Itaú S.A.: Corresponde à financiamento obtido pela Companhia para 
atendimento a necessidade de capital de giro, através da operação de NCE 
(Nota de Crédito Exportação), no montante de USD 5,000 MM, sendo o venci-
mento em agosto de 2024. Banco Santander S.A.: Corresponde à financiamen-
to obtido pela Companhia para atendimento a necessidade de capital de giro, 
através da operação de NCE (Nota de Crédito Exportação), no montante de 
USD 4,000 MM, sendo o vencimento em junho de 2023. Banco do Brasil S.A.: 
Corresponde à empréstimo e financiamento obtido pela Companhia, através 
da Resolução nº 4131, conforme demonstrado abaixo: ▪ Empréstimo de USD 
10,000 MM, sendo o vencimento em dezembro de 2023; ▪ Empréstimo de USD 
10,000 MM, sendo o vencimento em janeiro de 2024. Mitsubishi Corporation: 
Corresponde aos financiamentos obtidos pela Companhia em julho de 2012 
e junho de 2013, referente aquisição das embarcações Forte de São Felipe e 
Forte de São José, consecutivamente, com amortizações trimestrais, conforme 
demonstrado abaixo: ▪ Financiamento de USD 29.820 MM, sendo o vencimento 
final em 2027; ▪ Financiamento de USD 28.275 MM, sendo o vencimento final 
em 2028. 17. Arrendamento financeiro - Partes relacionadas: As obrigações 
de arrendamento e as parcelas a vencer dos contratos elegíveis a NBC TG 06/
R3 (IFRS 16) estão compostas da seguinte forma:

2021*
Compromisso de arrendamento de curto prazo 31.477
Compromisso de arrendamento de longo prazo 9.269

40.746
A movimentação do passivo de arrendamento está representada abaixo:

Navios arrendados
Saldo inicial em 01/01/2020 93.743
Adição de arrendamento –
Variação Cambial 27.538
Amortização (35.144)
Juros reconhecidos no resultado (5.662)
Saldo final em 31/12/2020 80.475
Saldo em 01/01/2021 80.475
Adição de arrendamento –
Variação Cambial 4.575
Amortização (40.796)
Juros reconhecidos no resultado (3.509)
Saldo final em 31/12/2021 40.746
(*) Em conformidade com a Instrução CVM Ofício Circular 2/2020, os saldos 
patrimoniais apresentados em juros apropriados estão brutos de impostos 
(PIS e COFINS).
O Arrendamento Financeiro, é composto pelo valor presente dos pagamentos 
do arrendamento de navios afretados em casco nu com a Empresa Naviera 
Elcano, cujo reconhecimento e adoção inicial foi realizada em 01/01/2019, de 
acordo com a norma IFRS 16/CP 06, sendo o vencimento em março de 2022 
e abril de 2023. Em conformidade com a Instrução CVM Ofício Circular 2/2020, 
a Companhia não considera a inflação futura projetada no valor presente dos 
pagamentos futuros para a mensuração e remensuração dos seus passivos 

de arrendamento e não estima impactos relevantes nos saldos apresentados 
decorrentes das atuais taxas de juros no mercado brasileiro.
18. Impostos e contribuições
Circulante 2021 2020
IRPJ e CSLL a recolher 3.308 17.629
PIS / COFINS / ICSM a recolher 21.226 43.851
Parcelamento de Impostos 3.493 3.431
Outros impostos a recolher 492 1.879

28.519 66.789
Não Circulante 2021 2020
Parcelamento de Impostos 11.339 13.307

11.339 13.307
O saldo da conta de Parcelamento de Impostos está representado pelo total 
da dívida incluída no PERT e REFIS, referentes a Impostos Federais.
19. Obrigações trabalhistas e sociais 2021 2020
INSS e FGTS a recolher 3.262 3.407
Outros impostos a recolher s/ folha 3.193 0
Salário a pagar 4.509 3.780

10.964 7.187
20. Armadores 2021 2020
Shell International 289.587 390.689
Equinor 21.824 29.335
Repsol 0 6.119
Total 8.371 0
Chevron 12.176 0
Outros 2.844 3.487

334.801 429.630
Corresponde ao saldo a liquidar com armadores estrangeiros no afretamento 
de embarcações para exportação de petróleo para clientes no Brasil. 21. Pro-
visões diversas: O montante de R$ 9.647 (R$ 8.733 em 2020) é referente 
à provisão de férias dos funcionários da Companhia. 22. Operações com 
Partes relacionadas: Não existem transações com partes relacionadas na 
pessoa física e não existem pagamentos com base em ações da Companhia. 
As transações com partes relacionadas são realizadas em condições normais 
de mercados, sendo assim representadas:

2021 2020
Ativo Estaleiro Itajaí Estaleiro Itajaí
Crédito com empresas ligadas 273.652 235.845
Total 273.652 235.845

Passivo
Empresa Naviera 

Elcano S.A.
Empresa Naviera 

Elcano S.A.
Empréstimos e Financiamentos 283.546 63.820
Débito com empresas ligadas 170.113 130.175
Total 453.659 193.995
Empresa Naviera Elcano S.A.: Os Empréstimos descritos acima, foram obtidos 
pela Companhia para atendimento a necessidade de capital de giro: ▪ Emprés-
timo de USD 10,000 MM, sendo o vencimento em junho de 2021, liquidado 
USD 5,000 MM em julho de 2019 e o restante em junho de 2021; ▪ Empréstimo 
de USD 3,000 MM, sendo o vencimento em abril de 2022; ▪ Empréstimo de 
USD 46,630 MM, referente a aquisição de navio em dezembro de 2021, sen-
do o vencimento em novembro de 2031. 23. Provisão para contingências: 
Apresentamos a seguir, a composição dos processos judiciais com a respectiva 
classificação da possibilidade de perda em 31/12/2020, para os quais, foram 
avaliados pelos consultores legais e pela Administração da Companhia no total 
de R$ 5.857 (R$ 4.913 em 2020). Com base na posição dos seus assessores 
jurídicos internos e externos, a Companhia informa abaixo a posição das ações 
em andamento de ordem tributária, trabalhista e administrativa:

Em 31/12/2021
Provável Possível Remota Total

Tributário 0 125.141 107.696 232.838
Trabalhista 5.672 3.438 127 9.137
Administrativo 185 14.544 0 14.729

5.857 143.124 107.823 256.804
Em 31/12/2020

Provável Possível Remota Total
Tributário 0 15.622 0 15.622
Trabalhista 4.875 1.991 82 6.948
Administrativo 38 14.461 0 14.498

4.913 32.074 82 37.069
24. Patrimônio líquido: 24.1. Capital social: O capital social em 31/12/2021 é 
de R$ 201.887, é representado por 10.161.350 ações totalmente integralizadas:

Ações R$ %
Empresa Naviera Elcano S.A. 10.161.350 201.887 99,99996%
Lauria Shipping S.A. 1
Juan Manuel Cordeiro 1
Henrique Gomes F. Abecasis 1
Luis Filipe Cristiano de Souza Syder 1   

10.161.354 201.887 100%
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, está registrado sob o 
nº IA 032880 no Banco Central do Brasil no valor de R$ 201.887 (duzentos 
e um milhões e oitocentos e oitenta e sete mil Reais) em 31/12/2021 e 2020. 
24.2. Reserva de lucros - Reserva de incentivos de AFRMM: Essa reserva 
representa o valor dos recursos provenientes do Adicional do Frete para Re-
novação da Marinha Mercante (AFRMM), aplicados na manutenção e reparos 
de embarcações e na amortização de financiamento de embarcações. Estes 
valores desta subvenção a receber são registrados no resultado do exercício 
e destinados para reserva de lucros no encerramento do ano, até o limite 
do lucro do exercício, com base nos termos do item II do artigo 18 da Lei 
nº 11.941/2009, combinado com o artigo 195-A da Lei nº 6.404/2006, alterada 
pela Lei nº 11.648/2007. De acordo com o artigo 30 da Lei nº 12.973/14, esta 
reserva somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento 
de capital social. Em caso de destinação diversa prevista, a parcela corres-
pondente da subvenção deverá ser tributada para fins de imposto de renda 
e contribuição social. Em 17/12/2020, através de deliberação em assembleia 
geral extraordinária, parte da Reserva de incentivos de AFRMM, no valor de 
R$ 185.905 mil, foi destinada a absorção de prejuízo fiscal, como previsto na 
Lei nº 12.973/14. 24.3. Reserva Legal: O montante equivalente a 5% do lucro 
líquido anual da Companhia é destinado e classificado em conta específica 
denominada “reserva legal” limitado a 20% do capital integralizado da Com-
panhia. A Companhia destinou, através de deliberação em assembleia geral 
extraordinária, o valor de R$ 3.772 de reserva legal em 2021 e R$ 2.706 em 
2020. O saldo de reserva legal em 2021 é de R$ 8.896. 24.4. Dividendos e 
juros capital próprio - JCP: Conforme o Estatuto, é garantido aos acionistas 
dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do exer-
cício, após destinação da reserva legal. Para satisfação do dividendo mínimo 
obrigatório do exercício social em que forem distribuídos, os juros sobre capital 
próprio declarados em cada exercício social deverão ser computados por seu 
valor líquido do imposto de renda retido na fonte. Os mesmos serão credita-
dos como antecipação do dividendo obrigatório. Em 04/05/2020, através de 
deliberação em assembleia geral extraordinária, foi aprovada a distribuição 
de juros sobre capital próprio, referente ao exercício de 2019, no montante 
de R$ 15.401 e dividendos no valor de R$ 8.778. O pagamento de ambos foi 
realizado na data de 21/05/2020, com a retenção de IRRF no valor de R$ 2.297. 
Em 10/05/2021, através de deliberação em assembleia geral extraordinária, foi 
aprovada a distribuição de juros sobre capital próprio, referente ao exercício 
de 2020, no montante de R$ 15.624 e dividendos no valor de R$ 2.393. O 
pagamento de ambos foi realizado na data de 13/05/2021, com a retenção de 
IRRF no valor de R$ 2.343. Em 22/12/2021, através de deliberação em assem-
bleia geral extraordinária, foi aprovada a distribuição de adicional juros sobre 
capital próprio, referente ao exercício de 2020, no montante de R$ 2.406. O 
pagamento de ambos foi realizado na data de 06/01/2022, com a retenção de 
IRRF no valor de R$ 361. O lucro líquido do exercício, após as destinações, no 
valor de R$ 23.072, foi destinado a reserva de lucros a realizar para posterior 
distribuição de dividendos aos acionistas.
25. Receita operacional, líquida 2021 2020
Receita de frete de cabotagem 2.161.394 2.170.521
Receita de frete internacional 2.051.487 2.871.815
Receita de afretamento de navios 45.184 28.853
Receita de AFRMM 48.605 49.033
Outras receitas 22.403 73.580
Receita Bruta 4.329.072 5.193.802
Impostos sobre receita (368.992) (361.737)

3.960.080 4.832.065
26. Custos dos serviços prestados: O montante de R$ 3.733.102 (R$ 4.581.844 
em 2020), registrados na rubrica de “Custos dos serviços prestados” referem-
-se basicamente aos custos variáveis ligados a operação como, despesas 

portuárias, combustível, depreciação dos navios, salários de pessoal alocados 
na operação e insumos em geral. 27. Despesas gerais e administrativas: O 
montante de R$ 14.299 (R$ 12.081 em 2020), registrados na rubrica “Despesas 
gerais e administrativas”, referem-se basicamente a gastos administrativos de 
viagem, transporte, serviço de informática, telefonia, condomínio, auditoria e 
consultoria, além de outros gastos não ligados diretamente a operação da Com-
panhia. 28. Despesas com pessoal e encargos: O montante de R$ 23.880 
(R$ 24.116 em 2020), registrados na rubrica “Pessoal e encargos”, referem-se 
basicamente a despesas de salários, férias, 13º salário, gratificações e demais 
proventos, assim como os encargos de FGTS e INSS incidentes sobre a folha 
de pagamento de pessoal não ligado diretamente a operação da companhia.
29. Resultado financeiro, líquido 2021 2020
Receita Financeira 5.339 13.233
Despesa Financeira (39.264) (43.978)

(33.925) (30.745)
2021 2020

Variação cambial realizada (110.328) (88.473)
Variação cambial não realizada 50.320 (89.067)

(60.007) (177.540)
30. Imposto de Renda e Contribuição Social: A Companhia apurou prejuízo 
fiscal e base negativa da Contribuição Social Sobre Lucro (CSLL) até o ano de 
2016. No exercício findo em 31/12/2021 e 2020, foi apurado Lucro tributável e, 
portanto, foi constituída provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 
Sobre o Lucro no valor de R$ 4.299 (R$ 17.629 em 2020). As declarações de 
Imposto de Renda apresentadas durante os cinco últimos anos, estão sujeitas 
à revisão pelas autoridades fiscais. Outros impostos estão igualmente sujeitos 
à revisão e eventual tributação, variando em cada caso, o prazo de prescrição.
Lucro antes do Imposto de Renda e da 2021 2020
 Contribuição Social 87.599 43.125
Diferenças Permanentes (107.426) (68.675)
Diferenças temporárias - variação cambial 50.320 89.067
Diferenças temporárias - outras 9.259 10.782
Utilização de prejuízo fiscal e base negativa de
 contribuição social – (22.290)
Base de Imposto de Renda e Contribuição Social
 corrente e diferida 39.751 52.010
Imposto corrente 4.299 17.629
Imposto corrente (4.299) (17.629)
Imposto diferido (7.850) 28.635
Total Imposto de Renda e Contribuição Social
 no resultado (12.149) 11.006
31. Cobertura de seguros (Não auditado): A Companhia mantém seguro de 
todos os bens de sua propriedade e de sua responsabilidade. Em 31/12/2021, 
os ativos da Elcano estão segurados contra sinistros pelo montante total de 
USD 414.000, compreendendo seguro de riscos diversos dos navios, assim 
demonstrado:

Importância segurada - USD

Embarcação
Cobertura 

básica
Valor 

aumentado Total
Forte São Luiz 72.000.000 8.000.000 80.000.000
Forte de São Marcos 63.000.000 7.000.000 70.000.000
Forte de São José 90.000.000 10.000.000 100.000.000
Forte de Copacabana 57.600.000 6.400.000 64.000.000
Forte de São Felipe 90.000.000 10.000.000 100.000.000

372.600.000 41.400.000 414.000.000
Valor residual Navios em 2021 - em USD 160.076.355
32. Instrumentos financeiros: Os valores de mercado dos ativos e passi-
vos financeiros foram determinados com base em informações de mercado 
disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de diferentes 
premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter um efeito 
diferente nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a 
Administração entende que o valor contábil dos instrumentos financeiros equi-
vale aproximadamente a seu valor de mercado. A Companhia não opera com 
derivativos. Em 31/12/2021 e de 2020, os principais instrumentos financeiros 
estão descritos a seguir: ▪ Caixa e bancos e empréstimos e financiamentos 
- estão apresentados ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor 
contábil; ▪ Contas a receber de clientes - são classificadas como mantidos até 
o vencimento, e estão registrados pelos seus valores originais, sujeitos a pro-
visão para perdas e ajuste a valor presente, quando aplicável; ▪ Outras contas 
a pagar - decorrem de transações realizadas com terceiros para aquisição de 
serviços, equipamentos e peças para manutenção com preços praticados a 
valores de mercado; ▪ Derivativos - em 31/12/2021 e 2020, a Companhia não 
possui quaisquer operações estruturadas com derivativos, contratos a termo, 
operações de swap, opções, futuros ou mesmo operações de derivativos em-
butidos em outros produtos, de forma que não há qualquer risco associado às 
políticas de utilização de instrumentos financeiros derivativos. A Companhia 
apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos 
financeiros: ▪ Risco de crédito; ▪ Risco de liquidez; ▪ Risco de mercado. As 
informações abaixo apresentam informações sobre a exposição da Companhia 
a cada um dos riscos supramencionados, os objetivos da Companhia, políticas 
e processos para mensuração e gerenciamento de risco e o gerenciamento 
de capital da Companhia. Divulgações quantitativas adicionais são incluídas 
ao longo dessas demonstrações contábeis. Estrutura do gerenciamento de 
risco: As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas 
para identificar os riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e 
controles de riscos apropriados e para monitorar riscos e aderências aos limites. 
As políticas e sistemas de gerenciamento de riscos são revisados frequente-
mente para refletir mudanças nas condições de mercado e nas atividades da 
Companhia. Risco de crédito: Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro 
da Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro 
falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente 
dos recebíveis da Companhia de clientes. Historicamente a Companhia não 
tem sofrido perdas relevantes decorrentes da falta de cumprimento de obri-
gações financeiras por parte de seus clientes. Risco de liquidez: Risco de 
liquidez é o risco de a Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as 
obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com 
pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia 
na Administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre 
tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob 
condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com 
risco de prejudicar a reputação da Companhia. Risco de mercado: Risco de 
mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas 
de câmbio e taxas de juros têm nos ganhos e perdas da Companhia. O objetivo 
do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições 
a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo 
aperfeiçoar o retorno. Análise de sensibilidade: As tabelas a seguir demons-
tram a análise de sensibilidade da Administração da Empresa e o efeito caixa 
das operações em aberto em 31/12/2021:

Operação Risco
Cenário 

atual 2021

Cenário 
possível 

(25%)

Cenário 
remoto 

(50%)
Contas a receber Aumento na 

taxa do Dólar 492.110 123.028 246.055
Fornecedores Aumento na 

taxa do Dólar (30.364) (7.591) (15.182)
Empréstimos Aumento na 

taxa do Dólar (503.209) (125.802) (251.605)
Empréstimos - Mútuos Aumento na 

taxa do Dólar (130.175) (32.544) (65.088)
(171.638) (42.910) (85.819)

Instrumentos financeiros por categorias: A Companhia não possui posição 
de ativos mensurados a valor justo. Abaixo segue os saldos em aberto dos 
instrumentos avaliados ao custo amortizado:
Ativos ao custo amortizado 2021 2020
Caixa e equivalente de Caixa 217.423 285.158
Contas a receber 426.573 492.110
AFRMM a receber 52.686 55.777
Operações com partes relacionadas 273.652 235.845
Passivos ao custo amortizado
Fornecedores 51.231 30.364
Empréstimos e financiamentos 472.906 503.209
Arrendamento financeiro - Partes relacionadas 40.746 80.475
Operações com partes relacionadas 453.659 193.995
33. Eventos subsequentes: Em Dezembro de 2021 foi incorporado ao ativo 
da Elcano o navio graneleiro Forte de São Marcelo, importado pela compa-
nhia para operar em cabotagem no Brasil. Este navio entrou em operação em 
16 de março de 2022.

Silvia Helena Bastos Loureiro - Diretora Financeira.       Luciano Fabrício Riquet Filho - Diretor de Relações Institucionais.       Augusto Cezar dos Santos Valente - Contador - CRC 087256/O-0-RJ
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Aos Acionistas e Administradores da Empresa de Navegação Elcano S.A. Rio de Janeiro - RJ. Opinião sobre as 
demonstrações contábeis: Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa de Navegação Elcano S.A. 
("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 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, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Empresa de Navegação Elcano S.A. em 31/12/2021, 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 e as normas internacionais de relatório financeiro (lnternational Financial Reporting Standards (IFRS)) emiti-
das pelo lnternational Accounting Standards (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações contábeis: 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 Companhia de acordo com os prin-
cípios 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. 
Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A  Administração é respon-
sável 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 elabo-
ração das demonstrações contábeis, 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 ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor independente pela auditoria 
das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, 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. 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, fal-
sificação, 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 significativa 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 demons-
trações 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.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2022.
BDO RCS Auditores Independentes SS Monika Marielle Du Mont Collyer
CRC 2 SP 013846/F Contador CRC 1 RJ 091300/O-6

Quarta-feira, 27/04/2022
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