Quinta-feira, 28/04/2022

TERMINAL DE VEÍCULOS DE SANTOS S.A.
CNPJ nº 07.380.119/0001-86

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Terminal
de Veículos de Santos S.A. (“Companhia”) relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2021. Em 4 de janeiro de 2010, a Companhia através da sua filial no município do Guarujá, assumiu as
operações do Terminal de Exportação de Veículos - TEV, tendo como objeto a administração, operação

e investimentos nas instalações portuárias, visando a movimentação e armazenagem de veículos, nas para a cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
correntes de exportação, importação e cabotagem, nos termos do Contrato de Arrendamento celebrado
São Paulo, 26 de abril de 2022
naquela data. Em 30 de abril de 2021, a Companhia aprovou em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a mudança de endereço da sede da Companhia de Imbituba, Estado de Santa Catarina,
A Administração

Balanço Patrimonial - 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
Nota
explicativa
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoque
Ativo fiscal corrente
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Depósitos judiciais
Ativo fiscal diferido
Outros ativos
Ativo imobilizado
Ativo intangível
Total do ativo não circulante

Total do ativo

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

31/12/2021

Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020

31/12/2020

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Salários e obrigações sociais
Imposto de renda e contribuição social a pagar
Impostos, taxas e contribuições
Dividendos a pagar
Obrigações com o poder concedente
Outros passivos
11
28
27 Total do passivo circulante
18.b)
4.756
4.354 Não circulante
2
4 Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
9
1.017
682 Passivos atuariais - assistência médica complementar
243.411
224.766 Obrigações com o poder concedente
10
249.214
229.833 Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Dividendo adicional proposto
Ajuste de avaliação patrimonial
323.302
276.089 Total do patrimônio líquido
Total do passivo e do patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
5
6
7
8

61.135
10.762
23
8
2.160
74.088

37.878
7.812
23
–
543
46.256

2.667
562
1.570
1.761
4.144
9.073
39
19.816

1.833
290
369
905
428
6.279
37
10.141

11
19
12

377
59
128.248
128.684

117
159
102.967
103.243

13.a)
13.b)
13.c)
13.d)
13.e)

128.751
13.013
20.569
12.432
37
174.802
323.302

128.751
13.013
19.696
1.284
(39)
162.705
276.089

4.c) e 13.d)
12
4.a)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Dividendos pagos
Passivo atuarial - despesas médicas
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendo adicional proposto
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Dividendos pagos
Passivo atuarial - despesas médicas
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro:
Reserva legal
Dividendos mínimos obrigatórios
Dividendo adicional proposto
Saldos em 31 de dezembro de 2021

19
13.c)
4.c) e 13.d)
13.d)
19

Capital
social
128.751
–
–
–

Reserva de capital
Incorporação
de ações
13.013
–
–
–

–
–
–
128.751
–
–
–

–
–
–
13.013
–
–
–

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de Dezembro de
1. Contexto operacional: a) Informações gerais: A Terminal de Veículos de Santos S.A. (“Companhia”), com
sede em São Paulo, Estado de São Paulo, tem como objeto a administração, a operação e os investimentos
nas instalações portuárias visando à movimentação e armazenagem de veículos, nas correntes de
exportação, importação e cabotagem, nos termos do Contrato de Arrendamento. Existe a possibilidade de
ampliação de áreas contíguas ao TEV, contemplando 27.500 m² aproximadamente, mediante a solicitação
e aprovação da Administração do porto. A controladora da Companhia é a Santos Brasil Participações S.A.,
que detém 100% das ações que representam o capital social. b) Compromissos principais decorrentes do
Contrato de Exploração: A Companhia tem o compromisso de realizar uma movimentação mínima pelo
Terminal de 182.931 veículos no ano de 2011, 214.147 veículos no ano de 2012, 250.691 veículos no ano
de 2013, 293.470 veículos no ano de 2014 e 300.000 veículos a partir do ano de 2015. O compromisso de
investimentos contempla, principalmente, as construções de acesso externo ao Terminal e ao cais público e
a construção de gate e guarita para acesso interno do Terminal. Compondo a parcela mensal do
arrendamento, existem os compromissos de pagamento no valor de R$537 (R$427 em 31 de dezembro de
2020) pelo uso da área total arrendada e de R$25,97 (R$20,66 em 31 de dezembro de 2020) por veículo
movimentado. Quanto à utilização da infraestrutura, há o compromisso de pagamento mensal de R$76
(R$76 em 31 de dezembro de 2020). Tais valores são reconhecidos no resultado pelo regime de competência,
por tratar-se de um arrendamento operacional, e reajustados a cada ano, pela reposição da inflação por
meio do Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas - IGP-M/FGV. Coronavírus
(COVID-19): Desde o início do período de quarentena no Brasil em março de 2020, a Companhia mantem
medidas em diversas esferas para enfrentar os efeitos da COVID-19, sendo a preservação da saúde dos
seus funcionários e demais stakeholders a prioridade nesse período. A Companhia reitera que as ações e
decisões estratégicas já tomadas e aquelas em curso tem o objetivo de mitigar os impactos causados pela
pandemia no âmbito operacional e financeiro, buscando também combater e minimizar seus efeitos nas
pessoas com quem a Companhia se relaciona, incluindo funcionários, clientes, fornecedores e demais
parceiros. Internamente, as ações tomadas pela Companhia envolvendo seus funcionários foram baseadas
em quatro pilares: higiene, distanciamento, testes e isolamento. No que tange as ações diretamente
relacionadas aos negócios da Companhia, a Administração mantém frentes de trabalho iniciadas no 2º
trimestre de 2020 e que têm o objetivo de buscar novas fontes de receita, controlar e reduzir custos e
despesas e revisitar o plano de investimentos, priorizando a continuidade dos projetos estratégicos. Na
receita, a busca é pela diversificação do negócio e aumento no share-of-wallet na cadeia de valor dos
clientes, o que se dá através da captação de novos volumes. Quanto às ações para redução de custos e
despesas, a Companhia busca com base na premissa de aumentar a eficiência operacional e administrativa,
a Companhia busca continuar obtendo economias através: (i) da renegociação e revisão de escopo de
contratos com fornecedores; (ii) do corte de despesas administrativas com viagens, ocupação de espaço,
marketing entre outros; e (iii) da queda dos custos variáveis devido ao menor volume operado (i.e. energia
elétrica e despesas de agenciamento). Com relação à continuidade operacional, a preservação e
fortalecimento dos saldo de caixa continuou sendo principal foco das ações realizadas, com a gestão do
capital de giro através do aumento do prazo médio de pagamento e controle dos recebimentos da
inadimplência, bem como o diferimento e suspensão de tributos e a substituição de depósitos judiciais por
outras garantias. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, as operações
da Companhia seguem funcionando regularmente, sem interrupções ou paralisações. Adicionalmente, não
foram identificadas condições que justificassem a constituição de provisões adicionais para perdas ao valor
recuperável nos ativos, principalmente, relacionado à recuperabilidade do ativo imobilizado, intangível e
realização do imposto de renda e contribuição social diferidos. 2. Base de preparação: a) Declaração de
conformidade: As presentes demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 26 de abril de
2022. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. b) Moeda
funcional e de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em reais - R$, que é a
moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em real foram arredondadas
para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. c) Uso de estimativas e julgamentos: Na
preparação destas demonstrações financeiras a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas
que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de
maneira contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. As informações sobre
as incertezas relacionadas às premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um
ajuste material no exercício a findar-se em 31 de dezembro de 2022, estão incluídas nas seguintes notas
explicativas: • Nota explicativa nº 6 - provisão para perdas de créditos esperadas; • Nota explicativa nº 11 reconhecimento e mensuração de provisão para riscos, tributários, trabalhistas e cíveis; • Nota explicativa nº
19 - mensuração e principais premissas de passivos atuariais - assistência médica complementar.
Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a
mensuração de valor justo para ativos e passivos financeiros e não financeiros. A Companhia estabeleceu
uma estrutura de controle relacionada à mensuração de valor justo. Isso inclui a avaliação e responsabilidade
geral de revisar todas as mensurações significativas de valor justo. Os dados não observáveis significativos
são revisados regularmente, bem como os ajustes de avaliação. Se informação de terceiros, tais como
cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar valor justo, são analisadas as
evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos dos
CPC’s, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas. Ao
mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto
quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas
informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos; • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente
(derivado de preços); • Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis
de mercado (“inputs” não observáveis). A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia
do valor justo no final do período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças.
Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão incluídas na
nota explicativa nº 20 - Instrumentos financeiros derivativos ou não derivativos. d) Base de mensuração: As
demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos
financeiros, mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 3. Principais políticas contábeis: As
políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas pela Companhia, de maneira
consistente, em todos os exercícios apresentadas nestas demonstrações financeiras. a) Receita operacional:
A receita de serviços é reconhecida no resultado em virtude da respectiva prestação e está relacionada à
movimentação e armazenagem de veículos. b) Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração
inicial: As contas a receber de clientes e os títulos de dívida são reconhecidas inicialmente na data em que
foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando a
Companhia se tornou parte das disposições contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que
sejam contas a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou passivo financeiro
é inicialmente mensurado ao valor justo, acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de
transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. As contas a receber de clientes sem
um componente significativo de financiamento são mensuradas inicialmente ao preço da operação.
Classificação e mensuração subsequente: No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado
como mensurado: ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes - VJORA
- instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao valor justo por meio do resultado - VJR.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a
Companhia mude o modelo de negócio para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos
financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no
modelo de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições
a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido dentro de um modelo de negócios cujo
objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e • seus termos contratuais
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros
sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as
condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: • é mantido dentro de um modelo de
negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de
ativos financeiros; e • seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial de um
investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para negociação, a Companhia pode
optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros
resultados abrangentes - ORA. Essa escolha é feita investimento por investimento. A Companhia realiza uma
avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso
reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As
informações consideradas incluem: • as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento
prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a
obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a
correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou saídas
esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; • como o desempenho
da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia; • os riscos que afetam o desempenho do
modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles
riscos são gerenciados; • como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração
é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e • a frequência, o
volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e
suas expectativas sobre vendas futuras. As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações
que não se qualificam para o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente
com o reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia. Os ativos financeiros mantidos para negociação
ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio
do resultado. Ativos financeiros - Avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos
de principal e de juros: Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro
no reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no
tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período de
tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos
administrativos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contratuais do
instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros.
Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento
ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa
avaliação, a Companhia considera: • eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos
de caixa; • termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; • o pré-pagamento e a
prorrogação do prazo; e • os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos
específicos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). Ativos financeiros - avaliação do modelo
de negócio: O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros, caso
o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros sobre
o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação adicional razoável pela rescisão
antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor ou maior
do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-pagamento por um valor que
represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir compensação
adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como

–
–
–
12.421
–
–
–
–
–
–
12.421

Reserva de lucros
Legal Investimento
7.185
12.421
–
–
–
–
–
–
90
–
–
7.275
–
–
–

–
–
873
–
–
–
–
–
–
128.751
13.013 8.148
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
13.c)
4.c) e 13.d)
13.d)

Dividendo
adicional
proposto
6.931
(6.931)
–
–

Lucros
acumulados
–
–
–
1.802

Ajuste de
avaliação
patrimonial
(37)
–
(2)
–

Total
168.264
(6.931)
(2)
1.802

–
–
1.284
1.284
(1.284)
–
–

(90)
(428)
(1.284)
–
–
–
17.449

–
–
–
(39)
–
76
–

–
(428)
–
162.705
(1.284)
76
17.449

–
–
12.432
12.432

(873)
(4.144)
(12.432)
–

–
–
–
37

–
(4.144)
–
174.802

Demonstração do Resultado - Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Receita líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Despesas com vendas
Provisão para perdas de créditos esperadas e perdas de
créditos incobráveis
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais

Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
14
75.385
42.581
15
(42.225)
(33.082)
33.160
9.499
15

(3.422)

(2.555)

6
15
16
16

(20)
(1.366)
8
(95)
(4.895)
28.265

105
(983)
86
(6)
(3.353)
6.146

17
17

2.090
(4.054)
(1.964)
26.301

773
(4.170)
(3.397)
2.749

(9.293)
441
(8.852)
17.449
Lucro líquido do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(1.063)
116
(947)
1.802

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - correntes
Imposto de renda e contribuição social - diferidos

18.a)
18.a)

Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020
17.449
1.802

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes:
Assistência médica complementar
19
115
Imposto de renda e contribuição social diferidos
		sobre (ganho) - assistência médica complementar
19
(39)
76
Total assistência médica complementar
19
17.525
Total do resultado abrangente do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(3)
1
(2)
1.800

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
26.301
2.749
Ajustes para reconciliar o lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social com o caixa e equivalentes de caixa
2021 e 2020
			 gerado pelas atividades operacionais:
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma) Depreciações e amortizações
18.587
16.081
260
3
consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. Constituição da provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis
Provisão para perdas de créditos esperadas e perdas de créditos incobráveis
20
(105)
Ativos financeiros - mensuração subsequente e ganhos e perdas:
Baixas
e
resultado
na
venda
de
ativos
permanentes
9
–
Ativos financeiros a VJR Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O
15
17
resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no Assistência médica complementar
4.000
4.137
Juros sobre obrigações com poder concedente
resultado.
49.192
22.882
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
Ativos financeiros a
(Aumento)
redução
nos
ativos
operacionais:
custo amortizado
utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por
Contas a receber
(2.970)
(402)
perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o
Estoques
–
2
impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no
Ativo fiscal corrente
(8)
8
desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Depósitos
judiciais
(1)
(1)
Instrumentos de dívida Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita
Outros ativos
(1.615)
1.628
a VJORA
de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas
cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados (Redução) aumento nos passivos operacionais:
Fornecedores
834
(280)
líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado
Salários e obrigações sociais
272
118
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
Impostos, taxas e contribuições
856
97
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os
Instrumentos
Outros passivos
1
8
patrimoniais a VJORA dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o
46.561
24.060
dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do
Pagamentos
obrigações
com
poder
concedente
(12.921)
(10.279)
investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca
(8.092)
(984)
Imposto de renda e contribuição social pagos
são reclassificados para o resultado.
25.548
12.797
Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas: Os passivos financeiros Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado Fluxo de caixa das atividades de investimento
(442)
(16)
como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, Aquisição de bens do imobilizado
(137)
(1)
for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao Aumento do ativo intangível
(579)
(17)
VJR são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(1.712)
(9.241)
juros efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer Dividendos pagos
(1.712)
(9.241)
ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. Desreconhecimento: Ativos Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
23.257
3.539
financeiros: A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de Aumento de caixa e equivalentes de caixa
37.878
34.339
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
61.135
37.878
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
fim
do
exercício
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os riscos
23.257
3.539
e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem Aumento de caixa e equivalentes de caixa
mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
retém o controle sobre o ativo financeiro. A Companhia realiza transações em que transfere ativos
reconhecidos no balanço patrimonial, mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então
dos ativos transferidos. Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. Passivos financeiros: o valor recuperável do ativo é estimado. No caso do ágio que não tenha vida útil definida, o valor recuperável
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, cancelada é testado anualmente. Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades
ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e Geradoras de Caixa (“UGC”), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo
os fluxos de caixa do passivo modificados são substancialmente diferentes, caso em que um novo passivo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros
financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo. No desreconhecimento de um ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou grupos de UGCs que se espera
passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos que irão se beneficiar das sinergias da combinação. O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre
transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado. Compensação: o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial caixa futuros estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos
quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou
os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo da UGC. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
simultaneamente. Capital social - ações ordinárias: Ações ordinárias são classificadas como patrimônio exceder o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado.
líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos como redução do Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado
patrimônio líquido. Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em Estatuto, são reconhecidos a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou grupo
como passivo. c) Ajuste a valor presente: A conta sujeita a ajuste a valor presente é poder concedente. A de UGCs) de forma pro rata. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é
mensuração do ajuste é realizada por modelo de fluxo de caixa futuro, de acordo com as taxas contratuais, revertida. Quanto aos demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na
descontados a valor presente utilizando taxas de mercado. As informações utilizadas para as projeções são extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de
divulgadas pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão, BC - Banco Central do Brasil, ANBIMA - Associação Brasileira das depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. h) Benefícios a
Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, entre outros. d) Estoques: Os estoques, representados, empregados: Benefícios de término de vínculo empregatício: Os benefícios de término de vínculo
principalmente, por itens de manutenção, são avaliados ao custo médio de aquisição, que não exerce o valor empregatício são reconhecidos como despesa quando estão comprovadamente comprometidos, sem
de mercado. e) Imobilizado: Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo possibilidade realista de retrocesso, com um plano formal detalhado para rescindir o contrato de trabalho
custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao antes da data de aposentadoria normal ou prover benefícios de término de vínculo empregatício devido a
valor recuperável (“impairment”) acumuladas, quando necessário. Os equipamentos de carga apresentados uma oferta feita para estimular a demissão voluntária. Os benefícios de término de vínculo empregatício por
no imobilizado são equipamentos não reversíveis ao final do contrato de arrendamento. O software demissões voluntárias são reconhecidos como despesa caso tenha sido feita uma oferta de demissão
comprado, que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento, é capitalizado como parte voluntária, seja provável que a oferta será aceita e o número de funcionários que irão aderir ao programa
daquele equipamento. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são possa ser estimado de forma confiável. Caso os benefícios sejam pagáveis por mais de 12 meses após a
registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação data de apresentação das demonstrações financeiras, eles são descontados a seus valores presentes.
de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos advindos da alienação com o Benefícios a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma
valor contábil do imobilizado e são reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. Custos base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O
subsequentes: O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago relativo aos planos de bonificação em dinheiro ou
item caso seja provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a participação nos lucros de curto prazo se a Companhia tiver uma obrigação legal ou construtiva de pagar
Companhia e que o seu custo possa ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que esse valor em virtude de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação puder ser estimada de
tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia a dia do imobilizado são maneira confiável. Assistência médica complementar: Os gastos com o plano de assistência médica na
reconhecidos no resultado, conforme incorridos. Depreciação: Reconhecida no resultado com base no aposentadoria são reconhecidos pelo Método da Unidade de Crédito Projetada com base em avaliação
método linear quanto às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado. Ativos arrendados atuarial realizada anualmente nas datas de apresentação das demonstrações financeiras. O custo de
são depreciados pelo período que for o mais curto entre o prazo de arrendamento e as suas vidas úteis, a serviços passados é amortizado pelo método linear pelo período médio até que os benefícios tenham sido
não ser que esteja razoavelmente certo de que irá obter a propriedade no fim do prazo do arrendamento. As adquiridos. A obrigação com benefícios de assistência médica reconhecida no balanço patrimonial
vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativas estão apresentadas na nota explicativa nº representa o valor presente da obrigação com os benefícios definidos, ajustada por ganhos e perdas
9. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de atuariais e pelo custo dos serviços passados, conforme nota explicativa nº 19. i) Provisões: Uma provisão é
exercício social, e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. f) Ativos reconhecida, em virtude de um evento passado, se houver uma obrigação legal ou construtiva que possa ser
intangíveis: Direito de exploração: O direito de exploração é reconhecido mediante aos contratos de estimada de maneira confiável e for provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a
arrendamentos de áreas portuárias em contrapartida ao reconhecimento a valor presente das parcelas fixas obrigação. j) Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem basicamente as
e variáveis mínimas (movimentações mínimas contratuais) fixadas no contrato de arrendamento, no passivo, receitas de juros sobre aplicações financeiras, que são reconhecidas no resultado por meio do método da
em rubrica especialmente criada para esse fim “Obrigações com poder concedente”. Outros ativos taxa efetiva de juros. As despesas financeiras abrangem basicamente as despesas com garantia financeira
intangíveis: Ativos intangíveis adquiridos, separadamente, são mensurados ao custo no momento do seu de contratos. Custos que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo
reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são apresentados ao custo, qualificável são reconhecidos no resultado como despesas financeiras. k) Imposto de renda e contribuição
menos amortização acumulada e perdas acumuladas de valor recuperável. Não há ativos intangíveis social: Os valores desses tributos do exercício, correntes e diferidos, são calculados com base nas alíquotas
gerados internamente. Gastos subsequentes: Capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios de 15%, acrescidas de 10% sobre o lucro tributável excedente a R$240 para o imposto de renda e de 9%
econômicos futuros incorporados nos ativos específicos aos quais se relacionam. Todos os outros gastos sobre o lucro tributável para a contribuição social, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base
são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Amortização: Ativos intangíveis com vida definida são negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável. O imposto corrente é o imposto a pagar
amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados em relação à perda por redução ao valor esperado sobre o lucro tributável do exercício, às taxas de impostos decretadas ou substantivamente
recuperável, sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O período e o método de decretadas nas datas de apresentação das demonstrações financeiras, e qualquer ajuste nos impostos a
amortização para um ativo intangível com vida definida são revisados no mínimo ao final de cada exercício pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto diferido é reconhecido com relação aos prejuízos
social. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses fiscais, base negativa da contribuição social e diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e
ativos são contabilizadas por meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido
sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas
definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização revertem, com base nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até as datas de
do ativo intangível. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativas estão apresentadas apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso
na nota explicativa nº 10. g) Redução ao valor recuperável (“impairment”): Ativos financeiros não derivativos: haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes e eles se relacionem a imposto de
Instrumentos financeiros e ativos contratuais: A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de renda lançado pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de
crédito sobre: • ativos financeiros mensurados ao custo amortizado; • investimentos de dívida mensurados imposto de renda e contribuição social diferidos é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças
ao VJORA; e • ativos de contrato. A Companhia mensura a provisão para perda em um montante igual à temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão
perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são
como perda de crédito esperada para 12 meses: • títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do revisados a cada data de apresentação das demonstrações financeiras e serão reduzidos à medida que sua
balanço; e • outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de realização não for mais provável. l) Demonstrações dos fluxos de caixa: A Companhia optou por classificar
inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não tenha aumentado significativamente os juros pagos e recebidos como fluxo de caixa de financiamento, opção essa prevista nos termos do
desde o reconhecimento inicial. As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos de pronunciamento técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. m) IFRIC 23 - Incerteza sobre
contrato são mensuradas a um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. Ao Tratamento de Tributos sobre o Lucro (ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro): Essa
determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento interpretação estabelece requisitos de reconhecimento e mensuração em situações onde a Companhia
inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis e tenha definido durante o processo de apuração dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuição
passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui social) a utilização de tratamentos fiscais incertos, que podem vir a ser questionados pela autoridade fiscal.
informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na Em situações onde determinados tratamentos sejam incertos, a Companhia deve definir a probabilidade de
avaliação de crédito. A Companhia presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou aceitação das autoridades fiscais em relação ao tema e apresentá-los em separado, apurando eventual
significativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso. A Companhia considera um ativo financeiro contingência se concluído que a autoridade fiscal não aceitará tal tratamento. A Administração da Companhia
como inadimplente quando: • é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de passou a considerar os aspectos do IFRIC 23 (ICPC 22) e revisou os julgamentos efetuados na apuração do
crédito da Companhia, sem recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou • o ativo imposto de renda e contribuição social, concluindo não haver tratamentos incertos utilizados em suas
financeiro estiver vencido há mais de 90 dias. A Companhia considera que um título de dívida tem um risco demonstrações financeiras, uma vez que todos os procedimentos adotados para o recolhimento de tributos
de crédito baixo quando a sua classificação de risco de crédito é equivalente à definição globalmente aceita sobre o lucro estão amparados na legislação aplicável e precedentes judiciais. n) Novas normas e
de “grau de investimento”: • As perdas de crédito esperadas para a vida inteira são as perdas esperadas com interpretações ainda não adotadas: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda
crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplemento ao longo da vida esperada do em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir. A
instrumento financeiro; • As perdas de crédito esperadas para 12 meses são perdas de crédito que resultam Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem
de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço (ou em um período mais em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante: Em janeiro de
curto, caso a vida esperada do instrumento seja menor do que 12 meses). O período máximo considerado 2020, o International Accounting Standards Board - IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1,
na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual máximo durante o qual a Companhia esta correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não
exposta ao risco de crédito. Mensuração das perdas de crédito esperadas: As perdas de crédito esperadas circulante. As alterações esclarecem: • O que significa um direito de postergar a liquidação; • Que o direito de
são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito. As perdas de crédito são mensuradas postergar deve existir na data-base do relatório; • Que essa classificação não é afetada pela probabilidade
a valor presente com base em todas as insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa de uma entidade exercer seu direito de postergação; • Que somente se um derivativo embutido em um
devidos a Companhia de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber). As passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua
perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. Ativos financeiros classificação. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser
com problemas de recuperação: Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Companhia avalia o impacto que as alterações terão na prática
contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados ao VJORA estão com problemas de atual e se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação. Alterações ao IAS 8: Definição
recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos de estimativas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC
com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. Evidência objetiva de que 23), no qual introduz a definição de ‘estimativas contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre
ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observáveis: • dificuldades mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso,
financeiras significativas do emissor ou do mutuário; • quebra de cláusulas contratuais, tais como eles esclarecem como as entidades usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas
inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; • reestruturação de um valor devido a Companhia em condições contábeis. As alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e
que não seriam aceitas em condições normais; • a probabilidade que o devedor entrará em falência ou aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que ocorrerem em, ou após, o início desse
passará por outro tipo de reorganização financeira; ou • o desaparecimento de mercado ativo para o título período. Adoção antecipada é permitida se divulgada. Não se espera que as alterações tenham um impacto
por causa de dificuldades financeiras. Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no significativo nas demonstrações financeiras da Companhia. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement
balanço patrimonial: A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é 2: Divulgação de políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 (norma
deduzida do valor contábil bruto dos ativos. Para títulos de dívida mensurados ao VJORA, a provisão para correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 - Making Materiality Judgements, no qual fornece
perdas é debitada no resultado e reconhecida em ORA. Baixa: O valor contábil bruto de um ativo financeiro guias e exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a divulgação de
é baixado quando a Companhia não tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas contábeis que são
totalidade ou em parte. Com relação a clientes individuais, a Companhia adota a política de baixar o valor mais úteis ao substituir o requerimento para divulgação de políticas contábeis significativas para políticas
contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há 180 dias com base na experiência histórica de contábeis materiais e adicionando guias para como as entidades devem aplicar o conceito de materialidade
recuperação de ativos similares. Com relação a clientes corporativos, a Companhia faz uma avaliação para tomar decisões sobre a divulgação das políticas contábeis. As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para
individual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. Já que as
recuperação. A Companhia não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os alterações ao Practice Statement 2 fornece guias não obrigatórios na aplicação da definição de material para
ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos a informação das políticas contábeis, uma data para adoção desta alteração não é necessária. A Companhia
procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos. Ativos não financeiros: Os valores está atualmente avaliando os impactos dessas alterações nas demonstrações financeiras. Não é esperado
contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, estoques e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada que essas normas e interpretações novas e alteradas emitidas, tenham um impacto significativo nas
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Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras - 31 de Dezembro de 2021 e 2020

demonstrações financeiras da Companhia. Não há outras normas ou interpretações emitidas e ainda não
adotadas que possam, na opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado do exercício ou no
patrimônio líquido divulgado pela Companhia. 4. Transações com partes relacionadas: a) Contas
correntes: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia tinha registrado em “Outros passivos”
valores referentes ao rateio de despesas com serviços administrativos compartilhados.
31/12/2021 31/12/2020
Passivo circulante:
Santos Brasil Participações S.A.
39
37
b) Benefícios a colaboradores: A Companhia fornece a seus colaboradores benefícios que englobam,
basicamente, seguro de vida, assistência médica, cesta básica, cartão-alimentação e refeições prontas.
Em 31 de dezembro de 2021, os benefícios supramencionados representaram a aplicação de R$435
(R$350 em 31 de dezembro de 2020). A Companhia inclui em sua política de recursos humanos o Plano
de Participação nos Resultados - PPR, sendo elegíveis todos os colaboradores com vínculo
empregatício formal não abrangido por nenhum outro programa de remuneração variável oferecido pela
Companhia. As metas e os critérios de definição e distribuição da verba de premiação são acordados
entre as partes, incluindo os sindicatos que representam os colaboradores, com objetivos de ganhos de
produtividade, de competitividade e de motivação e engajamento dos participantes. Em 31 de dezembro
de 2021, a Companhia tinha provisionado o montante de R$279 (R$60 em 31 de dezembro de 2020).
c) Dividendos a pagar:
31/12/2021 31/12/2020
Passivo circulante:
Dividendos a pagar:
		 Santos Brasil Participações S.A.
4.144
428
d) Remuneração do pessoal-chave: A remuneração do pessoal-chave da Diretoria é feita de forma
centralizada na sua controladora. 5. Caixa e equivalentes de caixa: a) Caixa e equivalentes de caixa:
31/12/2021 31/12/2020
Caixa e saldo em bancos
287
343
60.848
37.535
Aplicações financeiras
61.135
37.878
Total
b) Natureza das aplicações financeiras:
Vencimento 31/12/2021 31/12/2020
2021
–
37.535
Cédula de Depósito Bancário - CDB
60.848
–
2022
60.848
37.535
Total
As aplicações financeiras consideradas como equivalentes de caixa possuem alta liquidez, são
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor no rendimento pactuado. As taxas médias das aplicações financeiras estão
relacionadas à taxa do Certificado de Depósito Interbancário - CDI e referem-se às remunerações
obtidas no período de janeiro a dezembro de 2021. As aplicações em CDB variaram de 99,00% a
102,50% (99,00% a 102,50% em 31 de dezembro de 2020). O “Caixa e Equivalentes de Caixa” e as
“Aplicações Financeiras” são mantidos com bancos de 1ª linha que possuem rating entre BB- e AAA,
baseado na agência de rating S&P (Standard & Poor’s).
31/12/2021 31/12/2020
6. Contas a receber de clientes:
Circulante:
No País
10.539
7.012
A Faturar
225
800
(–) Provisão para perdas de créditos esperadas
(2)
–
10.762
7.812
Total
O quadro a seguir resume os saldos a receber por vencimento:
31/12/2021 31/12/2020
Créditos a vencer
9.775
7.097
Créditos em atraso até 60 dias
794
526
Créditos em atraso de 61 a 90 dias
34
107
Créditos em atraso de 91 a 180 dias
145
–
Créditos em atraso de 181 a 360 dias
16
–
–
82
Créditos em atraso há mais de 361 dias
10.764
7.812
Total
Redução por perda do valor recuperável: A provisão para perdas de crédito esperadas é constituída,
mediante análise do risco de crédito e do comportamento histórico da inadimplência. Para tanto, são
considerados os créditos vencidos e a vencer para cálculo e constituição da provisão. Os quadros a
seguir refletem a variação da provisão para perdas de crédito esperadas e os títulos baixados ao
resultado:
Saldo em 31/12/2020
–
Adições, líquida de reversões
20
(18)
Baixas
2
Saldo em 31/12/2021
Saldo em 31/12/2019
95
Adições, líquida de reversões
(105)
10
Baixas
–
Saldo em 31/12/2020
7. Estoques:
31/12/2021 31/12/2020
Material administrativo
7
5
16
18
Material de segurança
23
23
Total
8. Ativo fiscal corrente:
31/12/2021 31/12/2020
8
–
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
A Companhia tinha registrado, em 31 de dezembro de 2021, créditos de IRRF no total de R$8
decorrentes de aplicações financeiras.
Imobilizações
Máquinas, Instalações,
9. Imobilizado:
em Equipamentos equipamentos
móveis e
andamento (*) de informática e acessórios utensílios Total
Taxa média de depreciação
(% a.a.)
–
20
10
10
Saldos líquidos em 1º de janeiro
de 2020
–
38
548
176 762
Movimentações
Aquisições/transferências
16
–
–
–
16
Depreciações
–
(20)
(49)
(27) (96)
Saldos líquidos em 31 de
dezembro de 2020
16
18
499
149 682
Saldos líquidos em 31 de
dezembro de 2020
Custo
16
365
836
382 1.599
Depreciação acumulada
–
(347)
(337)
(233) (917)
Saldos líquidos em 31 de
dezembro de 2020
16
18
499
149 682
Taxa média de depreciação (% a.a.)
–
20
10
10
Saldos líquidos em 1º de janeiro
de 2021
16
18
499
149 682
Movimentações
Aquisições/transferências
20
23
398
1 442
Baixas
–
–
(9)
–
(9)
Depreciações
–
(18)
(56)
(24) (98)
Saldos líquidos em 31 de
dezembro de 2021
36
23
832
126 1.017
Saldos líquidos em 31 de
dezembro de 2021
Custo
36
390
1.092
385 1.903
Depreciação acumulada
–
(367)
(260)
(259) (886)
Saldos líquidos em 31 de
dezembro de 2021
36
23
832
126 1.017
(*) O valor de adições na rubrica “Imobilizações em andamento” está líquido das transferências
efetuadas quando da entrada de bens em operação para os grupos que os representam.
10. Intangível:
Vida útil definida
Direito de
Outros intangíveis
exploração Softwares
Sistema
Intangíde procesTerminal de samento
vel em
Total
Veículos/TEV de dados andamento
Taxa média de amortização (% a.a.)
4,2
20
–
–
229.575
–
– 229.575
Saldos líquidos em 1º de janeiro de 2020
Movimentações
Aquisições/transferências
11.175
–
1
11.176
Amortizações
(15.985)
–
– (15.985)
224.765
–
1 224.766
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2020
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2020
Custo
371.429
14
1 371.444
(146.664)
(14)
– (146.678)
Amortização acumulada
224.765
–
1 224.766
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2020
Taxa média de amortização (% a.a.)
4,5
20
–
–
224.765
–
1 224.766
Saldos líquidos em 1º de janeiro de 2021
Movimentações
Aquisições/transferências
37.118
–
15
37.133
Reclassificações
1
–
–
1
Amortizações
(18.489)
–
– (18.489)
243.395
–
16 243.411
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2021
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2021
Custo
408.547
14
16 408.577
(165.152)
(14)
– (165.166)
Amortização acumulada
243.395
–
16 243.411
Saldos líquidos em 31 de dezembro de 2021
11. Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis e depósitos judiciais: A Companhia está
exposta a certos riscos, representados em processos tributários, trabalhistas e cíveis, que estão
provisionados nas demonstrações financeiras, em virtude de serem considerados como de chance de
perda provável. O procedimento de determinação dos processos provisionados é considerado
adequado pela Administração, levando em consideração vários fatores, incluindo (mas não se limitando)
a opinião dos assessores jurídicos da Companhia, a natureza do processo e a experiência histórica. Os
valores provisionados relativos às contingências em discussão judicial eram:
31/12/2021 31/12/2020
Provisão para processo Fator Acidentário de Prevenção - FAP (a)
119
117
258
–
Outros processos (b)
377
117
Total
Os valores dos depósitos judiciais eram:
31/12/2021 31/12/2020
28
27
Processo FAP (a)
(a) O provisionamento refere-se às impugnações administrativas apresentadas perante o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, em razão da nova sistemática de cálculo da contribuição
previdenciária, baseada na criação do índice multiplicador denominado FAP, calculado, principalmente,
com base no número de acidentes do trabalho ocorridos nas empresas e de afastamentos de
funcionários em comparação com as empresas que exercem a mesma atividade econômica
(Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE). Diante da manutenção da cobrança, foi
ajuizada medida cautelar requerendo autorização para o depósito judicial e suspensão da exigibilidade
do crédito tributário referente ao FAP do ano 2010. A liminar foi deferida autorizando o depósito integral
dos créditos, no montante de R$28 (R$27 em 31 de dezembro de 2020). Posteriormente, foi ajuizada
ação ordinária para discussão da constitucionalidade e legalidade do FAP. (b) O provisionamento
consolidado, no montante de R$258, refere-se a Auto de Infração lavrado pelo Ministério do Trabalho. A
movimentação da provisão para contingências, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de
2020, está demonstrada no quadro a seguir:
Saldo em
Pagamento de
Outras Saldo em
31/12/2020 Adições condenação movimentações (*) 31/12/2021
Provisão FAP
117
2
–
–
119
–
–
–
258
258
Outros processos
117
2
–
258
377
Saldo em
Pagamento de
Outras Saldo em
31/12/2019 Adições condenação movimentações (*) 31/12/2020
114
3
–
–
117
Provisão FAP

(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

(*) Referem-se, basicamente, a alterações da probabilidade de perda. Além do processo anteriormente
citado, a Companhia possui outros processos administrativos e judiciais em andamento, cujas
avaliações, efetuadas por seus assessores jurídicos, são consideradas como de chance de perda
possível, no montante de R$890 (R$1.423 em 31 de dezembro de 2020); nesse caso nenhuma provisão
para perda foi registrada nas demonstrações financeiras. 12. Obrigações com poder concedente: A
Companhia reconhece no passivo as parcelas fixas e variáveis (movimentações mínimas contratuais),
sendo trazidas a valor presente na data inicial do contrato de arrendamento.
Variação
Saldo
Saldo
monetária/
Juros
contábil
contábil
Efeitos de
31/12/2020 apropriados renovação (*) Pagamentos 31/12/2021
Arrendamento
49.470
1.811
16.750
(5.851)
62.180
59.776
2.189
20.246
(7.070)
75.141
MMC
109.246
4.000
36.996
(12.921)
137.321
Obrigações com poder concedente
(–) Curto prazo
(6.279)
(9.073)
Longo prazo
102.967
128.248
(*) A contrapartida desse montante é o direito de exploração no ativo intangível, conforme Nota
explicativa nº 10.
Variação
Saldo
Saldo
monetária/
Juros
contábil
contábil
Efeitos de
31/12/2019 apropriados renovação (*) Pagamentos 31/12/2020
Arrendamento
47.186
1.873
5.066
(4.655)
49.470
57.027
2.264
6.109
(5.624)
59.776
MMC
4.137
11.175
(10.279)
109.246
Obrigações com poder concedente 104.213
(–) Curto prazo
(5.397)
(6.279)
Longo prazo
98.816
102.967
(*) A contrapartida desse montante é o direito de exploração no ativo intangível, conforme Nota
explicativa nº 10. Em 31 de dezembro de 2021, o compromisso com poder concedente de longo prazo
tinha a seguinte estrutura de vencimento:
2023
2024
2025
2026 - 2035
Total
9.240
9.423
9.625
99.960
128.248
13. Patrimônio líquido: a) Capital social:
Ações ordinárias
31/12/2021
31/12/2020
204.269.217 204.269.217
Emitidas/autorizadas sem valor nominal
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o capital social era de R$128.751. Cada ação ordinária dá direito
a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. b) Reserva de capital: Representa reserva advinda de
incorporação efetuada em anos anteriores, no montante de R$13.013 (R$13.013 em 31 de dezembro
de 2020). c) Reservas de lucros: Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado
em cada exercício social, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital
social. Reserva para investimento e expansão: Representada pelas propostas da Administração de
retenção dos saldos remanescentes dos lucros líquidos do exercício e de exercícios anteriores, após as
retenções previstas na legislação ou aprovadas pelos acionistas, para fazer face ao plano de
investimentos de expansão, conforme orçamentos de capital, tendo em 31 de dezembro de 2021 o
montante de R$12.421 (R$12.421 em 31 de dezembro de 2020). d) Remuneração dos acionistas:
São assegurados aos acionistas dividendos mínimos anuais de 25% do lucro líquido, ajustado de
acordo com a legislação societária e o Estatuto Social da Companhia. A seguir, a demonstração da
remuneração aos acionistas referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021:
31/12/2021
Lucro líquido do exercício
17.449
(873)
Constituição da reserva legal
5%
16.576
Lucro líquido ajustado
Dividendos mínimos obrigatórios
25%
4.144
Remuneração aos acionistas:
Dividendos mínimos obrigatórios
4.144
Dividendos complementares propostos
12.432
16.576
Remuneração bruta aos acionistas
100%
e) Ajuste de avaliação patrimonial: Assistência médica complementar: Representado pelo registro
contábil do cálculo atuarial da assistência médica complementar (nota explicativa nº 19), obedecendo
ao que determina o pronunciamento técnico CPC 33 (R1) - Benefícios a Empregados. 14. Receita
operacional: A seguir, a conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e as receitas apresentadas
nas demonstrações do resultado dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020:
31/12/2021 31/12/2020
88.917
50.068
Receita bruta
Armazenagem alfandegada
88.917
50.068
Deduções da receita:
Impostos sobre serviços
(12.237)
(6.980)
Outras
(1.295)
(507)
75.385
42.581
Total
15. Despesas operacionais por natureza:
31/12/2021 31/12/2020
Mão de obra avulsa
(19)
(15)
Taxas - Companhia Docas
(874)
(832)
Despesas com movimentação de veículos
(18.387)
(12.554)
Despesas com pessoal
(3.116)
(2.203)
Manutenção operacional
(136)
(114)
Depreciação e amortização
(18.587)
(16.081)
Comissões sobre vendas de serviço
(3.420)
(2.536)
Provisão para perdas de créditos esperadas e perdas de créditos incobráveis
(20)
105
(2.474)
(2.285)
Outras despesas
(47.033)
(36.515)
Total
Classificadas como:
Custo dos bens e/ou serviços vendidos
(42.225)
(33.082)
Despesas com vendas
(3.422)
(2.555)
Provisão para perdas de créditos esperadas e perdas de créditos incobráveis
(20)
105
Despesas gerais e administrativas
(1.366)
(983)
(47.033)
(36.515)
Total
16. Outras receitas (despesas) operacionais:
Outras receitas operacionais:
Recuperação de INSS s/ folha de pagamento
Receitas com depósitos não identificados
Outras receitas
Total
Outras despesas operacionais:
Baixa e perdas na venda de ativos
Correção de provisões
ISS s/vendas canceladas
Total
17. Receitas (despesas) financeiras:

31/12/2021

31/12/2020

4
2
2
8

52
6
28
86

(8)
(3)
(84)
(95)

–
(2)
(4)
(6)

31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeiras:
Rendimento de aplicações financeiras
1.976
710
Juros
114
63
2.090
773
Total
Despesas financeiras:
Juros
(5)
–
Despesas bancárias
(47)
(30)
Juros sobre obrigações com poder concedente
(4.000)
(4.137)
Outras despesas
(2)
(3)
(4.054)
(4.170)
Total
18. Imposto de renda e contribuição social: a) Conciliação do imposto de renda (IRPJ) e da
contribuição social (CSLL) - correntes e diferidos: A conciliação do IRPJ e da CSLL apropriados ao
resultado é demonstrada a seguir:
31/12/2021 31/12/2020
26.301
2.749
Lucro antes da tributação
(8.918)
(911)
I - Valor base - IRPJ e CSLL:
			 Alíquota de 15% IRPJ e de 9% CSLL
(6.312)
(660)
			 Alíquota adicional de 10% IRPJ com dedução de R$240
(2.606)
(251)
(112)
(70)
II - Efeitos das adições e exclusões permanentes de despesas e receitas:
Adições permanentes:
				 Contribuições a entidades de classe
(54)
(50)
				Incentivos fiscais
(55)
(20)
				Outras
(3)
–
178
34
III - Efeitos dos incentivos fiscais:
				Incentivos fiscais
178
34
IV - Taxa efetiva:
			 IRPJ e CSLL ajustados (I + II + III)
(8.852)
(947)
			Alíquota efetiva
33,7%
34,4%
(8.852)
(947)
Efeitos do IRPJ e da CSLL no resultado (IV)
IRPJ e CSLL - correntes
(9.293)
(1.063)
441
116
IRPJ e CSLL - diferidos
(8.852)
(947)
Total
b) Composição dos ativos e passivos fiscais diferidos:
31/12/2021
31/12/2020
IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total
Ativo
Diferenças temporárias:
Companhia Docas
13
5
18
32
12
44
Provisão para contingências
94
34
128
29
11
40
Gratificação a funcionários
70
25
95
15
5
20
Obrigações com poder concedente
3.354 1.207 4.561 3.257 1.172 4.429
Outros
(19)
(8)
(27) (146)
(53) (199)
(14)
(5)
(19)
15
5
20
Perdas atuariais
3.498
1.258
4.756
3.202
1.152
4.354
Total
19. Passivos atuariais - assistência médica complementar: Referem-se à provisão para assistência
médica complementar, que reflete os custos dos planos de saúde aos empregados e diretores
estatutários que farão jus ao benefício em período pós-emprego, conforme a Lei nº 9.656/98 e o
pronunciamento técnico CPC 33 (R1) - Benefício a Empregados, determinado com base em estudo
atuarial. Os cálculos atuariais, efetuados sob a responsabilidade de atuário independente Deloitte
Touche Tohmatsu Consultores Ltda., tiveram como premissas básicas nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021 e 2020:
31/12/2021
31/12/2020
Hipóteses
Hipóteses econômicas:
Taxa de Desconto
5,33% a.a.
3,80% a.a.
Inflação Econômica
3,50% a.a.
3,25% a.a.
Inflação Médica (“HCCTR”)
3,00% a.a.
3,00% a.a.
Fator Idade (“Aging Factor”)
3,00% a.a.
3,50% a.a.
Evolução do Custo Médico
Inflação Econômica +
Inflação Econômica +
Inflação Médica
Inflação Médica
+ Fator Idade
+ Fator Idade
Evolução da Contribuição
Inflação Econômica +
Inflação Econômica +
Inflação Médica
Inflação Médica
Hipóteses biométricas:
Tábua de Mortalidade
AT-2000,
AT-2000,
segregada por sexo
segregada por sexo
Rotatividade
5%
5%
Idade de Entrada em Aposentadoria
Homem: 65 anos
Homem: 65 anos
Mulher: 62 anos
Mulher: 62 anos
Hipóteses de Aposentadoria
100% na primeira
100% na primeira
elegibilidade
elegibilidade
Permanência na Aposentadoria
36,95%
39,53%

31/12/2021

31/12/2020

Outras hipóteses
Composição Familiar

Participantes Ativos
Participantes Ativos
90,00% Casados
72,81% Casados
Diferença de Idade Titular:
Diferença de Idade
Masculino - 3 anos Titular: Masculino - 4 anos
mais novo e Feminino mais novo e Feminino 2 anos mais velho
3 anos mais velho
Participantes Assistidos
Participantes Assistidos
Família Real
Família Real
Com base nos relatórios do atuário independente elaborados, os quais contêm os valores de despesas
projetadas, a Companhia registrou provisões proporcionais para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020:
31/12/2021 31/12/2020
Valor presente das obrigações atuariais
15
17
44
142
Perdas atuariais calculadas
59
159
Passivo atuarial líquido total a ser provisionado
31/12/2021 31/12/2020
Saldo Inicial
159
139
Custo do serviço
5
16
Juros sobre a obrigação
11
10
Benefícios pagos no ano (–)
(1)
(9)
(115)
3
Perda atuarial sobre as obrigações de benefício definido
59
159
Saldo final
Perda atuarial sobre as obrigações de benefício definido
(115)
3
39
(1)
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre Perda
(76)
2
Efeito no patrimônio líquido
Análise de sensibilidade do passivo atuarial
31/12/2021 31/12/2020
Efeitos
Taxa de desconto -0,5% sobre a taxa nominal
12
192
Taxa de desconto +0,5% sobre a taxa nominal
(9)
130
Tábua de mortalidade -10%
4
171
Tábua de mortalidade +10%
(4)
147
Custos médicos +1,0% sobre a taxa real de crescimento
46
210
Custos médicos -1,0% sobre a taxa real de crescimento
(10)
82
20. Instrumentos financeiros: Esses instrumentos são administrados por meio de estratégias
operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação
de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da
exposição ao risco que a Administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros, etc.), a qual é aprovada
pelo Conselho de Administração. O controle consiste no acompanhamento permanente das condições
contratadas versus as condições vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter
especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com essas
operações estão condizentes com as políticas definidas pela Administração da Companhia. Os valores
de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio
de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Julgamentos foram
requeridos na interpretação dos dados de mercado para produzir as estimativas dos valores de
realização mais adequadas. Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente,
os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. Os derivativos são reconhecidos
inicialmente pelo seu valor justo e os respectivos custos de transação são reconhecidos no resultado,
quando incorridos.
a) Classificação dos instrumentos financeiros:
31/12/2021
31/12/2020
Nível de
Valor
Valor
Valor
Valor
hierarquia contábil
justo contábil
justo
Ativo:
Caixa e saldo em bancos
287
287
343
343
287
287
343
343
Mensurados pelo custo amortizado:
Contas a receber
2 10.762 10.762
7.812
7.812
10.762 10.762
7.812
7.812
Valor justo por meio do resultado:
Fundos de investimentos
2 60.848 60.848 37.535 37.535
60.848 60.848 37.535 37.535
Passivo:
Mensurados pelo custo amortizado:
Fornecedores
2
2.667
2.667
1.833
1.833
Dividendos a pagar
2
4.144
4.144
428
428
Obrigações com poder concedente
2 137.221 172.689 109.246 156.085
144.032 179.500 111.507 158.346
Valor justo: Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a Administração
estabeleceu o valor justo por meio de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações
contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente similares, a
análise de fluxos de caixa descontados. b) Risco de mercado: As políticas da Companhia relativas à
gestão de riscos de mercado incluem, entre outras, o desenvolvimento de estudos e análises
econômico-financeiras que avaliam o impacto de diferentes cenários nas posições de mercado e
relatórios que monitoram os riscos a que a Companhia está sujeita. Os resultados da Companhia estão
suscetíveis a variações devido aos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio e da taxa de juros sobre o
valor de suas participações em instrumentos financeiros. A Companhia mantém constante mapeamento
de riscos, ameaças e oportunidades, com base na projeção dos cenários e seus impactos no resultado.
Adicionalmente, também são analisados quaisquer outros fatores de risco e a possibilidade da
realização de operações para proteção contra eles. b.1) Risco cambial e análise de sensibilidade: Na
data-base de 31 de dezembro de 2021, a Companhia não possuía nenhuma operação atrelada à taxa
de câmbio. b.2) Exposição de juros e análise de sensibilidade: A Companhia gerencia esse risco
ponderando a contratação de taxas pós-fixadas e prefixadas. O saldo de caixa e equivalentes de caixa
está indexado ao CDI e, na data-base de 31 de dezembro de 2021, a Companhia não possuía nenhuma
operação de dívida referenciada em CDI. A parte passiva das obrigações com poder concedente está
exposta ao risco de flutuação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M. Os saldos que estão
expostos à volatilidade das taxas de juros praticadas estão sendo apresentados no quadro Análise de
sensibilidade de variações na taxa de juros. Análise de sensibilidade de variações na taxa de juros: Para
a análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros, a Administração adotou para o cenário
provável a taxa divulgada pela B3 das operações de dívidas referenciadas em CDI e os índices
acumulados dos últimos 12 meses para os passivos atrelados ao IGP-M. Os cenários II e III foram
estimados com uma valorização adicional de 25% e 50% respectivamente para os próximos 12 meses,
já os cenários IV e V estimam uma desvalorização adicional de 25% e 50%, respectivamente para os
próximos 12 meses, das taxas no cenário provável.
Cenário Cenário Cenário Cenário Cenário
provável
II
III
IV
V
Operação
Risco
Taxa Exposição
I (+) 25% (+) 50% (–) 25% (–) 50%
Saldos patrimoniais
Ativos financeiros:
Aplicações financeiras
CDI 9,15%
60.848
5.568
6.959
8.351
4.176
2.784
Passivos financeiros:
Obrigações com poder
		concedente
IGP-M 17,79%
137.321 24.429 30.537 36.644 18.322 12.215
76.473 18.861 23.578 28.293 14.146
9.431
Dívida líquida
c) Risco de crédito: As políticas de crédito fixadas pela Administração visam minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Esse objetivo é alcançado pela Administração por
meio da seleção criteriosa da carteira de clientes, que considera a capacidade de pagamento (análise
de crédito) e da diversificação (pulverização do risco). Em 31 de dezembro de 2021, essa provisão era
de R$2, equivalente a 0,02%. Em 31 de dezembro de 2020, não há provisão para perdas de créditos
esperadas no saldo de contas a receber em aberto. Também, a Administração, visando minimizar os
riscos de créditos atrelados às instituições financeiras, procura diversificar suas operações em instituições de primeira linha.
31/12/2021 31/12/2020
Ativo:
Caixa e equivalentes de caixa
61.135
37.878
Contas a receber
10.762
7.812
71.897
45.690
Total
d) Risco de liquidez: O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os
vencimentos de ativos e passivos, o que pode resultar em incapacidade de cumprir as obrigações nos
prazos estabelecidos. A política geral da Companhia é manter níveis de liquidez adequados para
garantir que possa cumprir as obrigações presentes e futuras e aproveitar oportunidades comerciais à
medida que surgirem. A Administração julga que a Companhia não tem risco de liquidez, considerando
a sua capacidade de geração de caixa e a sua estrutura de capital com baixa participação de capital de
terceiros. Adicionalmente, são analisados, periodicamente, mecanismos e ferramentas que permitam
captar recursos, a fim de reverter posições que poderiam prejudicar a liquidez da Companhia.
Saldo
Fluxo de pagamento
Até De 1 a De 3 a De 5 a
contábil
31/12/2021 Fluxo esperado 1 ano 3 anos 5 anos 30 anos
Passivo
Fornecedores
2.667
2.667 2.667
–
–
–
Dividendos a pagar
4.144
4.144 4.144
–
–
–
137.321
167.984 12.922 25.844 25.844 103.374
Obrigações com poder concedente
144.132
174.795 19.733 25.844 25.844 103.374
Total
e) Gestão de capital: A política da Administração é manter uma sólida base de capital para manter a
confiança do investidor, do credor e do mercado e manter o desenvolvimento futuro do negócio.
A Administração monitora o retorno sobre o capital e o nível de dividendos para acionistas, procurando
manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais adequados de empréstimos
e as vantagens e a segurança proporcionadas por uma posição de capital saudável. O objetivo é atingir
um retorno compatível com o seu custo de capital revisado anualmente por meio do conceito do Custo
Médio Ponderado de Capital (“Weighted Average Cost of Capital - WACC”). A dívida em relação ao
capital nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 está apresentada a seguir:
31/12/2021 31/12/2020
Total dos passivos circulante e não circulante
148.500
113.384
(61.135)
(37.878)
(–) Caixa e equivalentes de caixa
87.365
75.506
Dívida líquida
Total do patrimônio líquido
174.802
162.705
Relação dívida líquida sobre o patrimônio líquido
0,49979
0,46407
21. Efeitos não caixa: Efeitos nas demonstrações em referência que não afetaram o caixa nos períodos
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, caso a operação tivesse afetado o caixa, seria apresentada
na rubrica do fluxo de caixa abaixo:
31/12/2021 31/12/2020
(36.996)
(11.175)
(Aumento) do intangível das obrigações com poder concedente
(36.996)
(11.175)
Transações das atividades de investimentos
22. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2021, as seguintes apólices de seguros
estavam vigentes:
Cobertura Moeda Vencimento
Seguro de Operador Portuário - SOP:
Janeiro/2023
Responsabilidade civil
20.000
US$
Bens móveis e imóveis
1.000
US$
Responsabilidade Civil Empregador - RCE
1.000
US$
Responsabilidade Civil - Danos morais
1.000
US$
Perda de receita por bloqueio de berço e canal
600
US$
Danos elétricos
250
US$
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da Terminal de Veículos de Santos S.A. - Santos - SP.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Terminal de Veículos de Santos S.A., (Companhia),
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 as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Companhia 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: 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 financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 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. Outros assuntos: Auditoria dos valores correspondentes: As demonstrações
financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, foram examinadas por outro
auditor independente que emitiu relatório datado de 20 de abril de 2021, sem modificação. Responsabilidades
da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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. Responsabilidades do auditor pela auditoria
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
financeiras, 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 detecta 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 financeiras. 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 financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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. • 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 financeiras 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 financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 26 de abril de 2022
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Vanessa Aparecida dos Santos
Contador - CRC-SP-256324/O-3
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