
1. Informações gerais. A Wilson, Sons Offshore S.A. (doravante “WSO” ou “Compa-
nhia”) cuja sede está localizada à Rua da Quitanda, 86 - 6º andar, Rio de Janeiro - RJ, 
foi constituída sob a forma de “sociedade anônima”, porém não possui ações negocia-
das em Bolsa de Valores ou títulos de sua emissão negociados em mercado aberto 
por se tratar de uma Companhia de capital Fechado. A Companhia tem como objetivo 
principal a prestação de serviços de apoio marítimo, afretamento de embarcações e 
operação de embarcação estrangeira, sendo a Petrobras seu principal cliente (repre-
sentando quase a totalidade do faturamento). A Companhia apresenta, em 31/12/2021 
e 2020 capital circulante líquido negativo nos montantes de BRL 102.279 e BRL 
206.466, respectivamente, e prejuízos recorrentes nos últimos dois exercícios, devido 
a existência de determinadas embarcações sem contrato e aumento custo na opera-
ção em decorrência a COVID. Em 31/12/2021 a Companhia possui 2 embarcações 
sem contrato (4 em 31 dezembro de 2020). O fluxo de caixa projetado apresenta ge-
ração de caixa para 2022 suficiente para cobertura das obrigações de curto prazo 
previstas pela Companhia no curso normal de seus negócios. Adicionalmente, a Ad-
ministração entende que em eventual necessidade decorrente da não concretização 
de parte de seu plano de negócios, os acionistas irão prover os recursos necessários 
para a manutenção das atividades da Sociedade. COVID-19. Em março de 2020, a 
Organização Mundial da Saúde declarou o surto de COVID-19 como uma pandemia. 
A pandemia COVID-19 está provocando impactos generalizados, de evolução rápida 
e imprevisíveis na sociedade global, economias, mercados financeiros e práticas co-
merciais. Os governos federal, estadual e municipal implementaram medidas em um 
esforço para conter o vírus, incluindo distanciamento social, restrições de viagens, 
fechamento de fronteiras, limitações em reuniões públicas, teletrabalho, mudanças 
logísticas na cadeia de abastecimento e fechamento de negócios não essenciais. 
Para proteger a saúde e o bem-estar de nossos funcionários, fornecedores e clientes, 
fizemos modificações substanciais nas políticas de viagens de funcionários, imple-
mentamos o fechamento de escritórios porque os funcionários são aconselhados a 
trabalhar em casa e estabelecemos um protocolo robusto para os funcionários que 
precisam trabalhar porque são essenciais para a continuidade dos negócios. A pan-
demia COVID-19 não afetou o resultado financeiro da WSO em 2021, no entanto, a 
extensão do impacto da pandemia COVID-19 em nossos negócios no futuro depen-
derá de vários fatores em evolução que não podemos prever com segurança, incluin-
do a duração e o escopo da pandemia. A Companhia não espera impactos relevantes 
em seu desempenho no longo prazo, uma vez que a economia global deverá se recu-
perar gradativamente nos próximos anos. 2. Apresentação das demonstrações fi-
nanceiras. As demonstrações financeiras da Companhia são elaborada tomando 
como base os padrões internacionais de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo Interna-
tional Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações emitidas pelo Internatio-
nal Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil 
através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações 
técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”), que compreendem as disposições da le-
gislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº 11.638/07 e 
Lei nº 11.941/09. A Administração da Companhia autorizou a emissão destas De-
monstrações Financeiras em 27/04/2022. 3. Políticas contábeis. As demonstrações 
financeiras da Companhia são elaboradas de acordo com diversas bases de avalia-
ção utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na pre-
paração das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e sub-
jetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor ade-
quado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a 
essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e 
de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor 
justo, análise do risco de crédito para determinação da provisão para devedores duvi-
dosos, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provi-
sões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados 
nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao pro-
cesso de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas anualmente. 
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em milhares de reais, exce-
to se indicado de outra forma, inclusive nas notas explicativas. As principais políticas 
contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão defini-
das a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os 
exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 3.1. Classificação corrente 
versus não corrente. A Companhia apresenta ativos e passivos no balanço patrimo-
nial com base na classificação circulante/não circulante. Um ativo é classificado no 
circulante quando: • Se espera realizá-lo ou se pretende vendê-lo ou consumi-lo no 
ciclo operacional normal. • For mantido principalmente para negociação. • Se espera 
realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação. • Caixa ou equivalentes 
de caixa, a menos que haja restrições quanto à sua troca ou seja utilizado para liquidar 
um passivo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. Todos os de-
mais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado no cir-
culante quando: • Se espera liquidá-lo no ciclo operacional normal. • For mantido 
principalmente para negociação. • Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o 
período de divulgação. • Não há direito incondicional para diferir a liquidação do passi-
vo por, pelo menos, 12 meses após o período de divulgação. A Companhia classifica 
todos os demais passivos no não circulante. Os ativos e passivos fiscais diferidos são 
classificados no ativo e passivo não circulante. 3.2. Apuração do resultado e reco-
nhecimento de receita. O resultado é apurado em conformidade com o regime con-
tábil de competência, destacando-se o seguinte: • As receitas de contratos com clien-
tes são reconhecidas quando o controle dos bens ou serviços é transferido para o 
cliente em um valor que reflita a contraprestação à qual a empresa espera ter direito 
em troca desses bens ou serviços. Os Contratos da Companhia são distintos e identi-
ficáveis, entretanto, são interdependentes, têm obrigação de desempenho única. A 
contraprestação variável já é reconhecida concomitantemente ao reconhecimento da 
receita. A obrigação de desempenho identificada é reconhecida ao longo do tempo. • 
O custo dos serviços prestados é reconhecido quando incorrido na prestação dos 
serviços correlatos. • As despesas e receitas operacionais são reconhecidas quando 
incorridas. 3.3. Moeda funcional e de apresentação. O Pronunciamento Técnico 
CPC 02 R2 (IAS 21) do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, trata dos Efeitos nas 
Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. Esse 
pronunciamento define que a moeda funcional é a moeda que influencia: preços de 
venda, custos, fluxo de caixa, investimentos, financiamentos e outras transações. 
Observando esses aspectos, a administração definiu como moeda funcional da Com-
panhia, o dólar norte-americano, já que esta é a moeda que melhor reflete o ambiente 
econômico no qual a Companhia está inserida. Entretanto, as demonstrações finan-
ceiras estão sendo apresentadas em Reais, conforme definido pelo Pronunciamento 
Técnico CPC 02 R2 (IAS 21), convertendo-se a moeda funcional (dólar americano) 
para reais, utilizando a taxa de câmbio de fechamento do exercício para os ativos e 
passivos, taxa média mensal para as contas de resultado, tendo sido o capital mantido 
a valor histórico de formação. As variações cambiais resultantes da conversão acima 
citadas de ativos, passivos, resultado e patrimônio líquido são reconhecidas no patri-
mônio líquido, resultado acumulados de conversão. 3.4. Caixa e equivalentes de 
caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e investimentos 
de curto prazo com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor de merca-
do, que são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo da 
Companhia. Esses investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a 
data do balanço, e marcados a mercado sendo os ganhos ou as perdas registradas 
no resultado do período. A abertura dessas aplicações por tipo de classificação está 
apresentada na Nota 4. 3.5. Contas a receber. As contas a receber são decorrentes 
da prestação de serviços e não incluem montantes de serviços prestados após as 
datas dos balanços. A provisão para perda esperada de crédito de liquidação duvido-
sa (“PCLD”) é constituída com base em análise pela Administração da carteira de 
clientes conjugada com experiência operacional e a conjuntura econômica.  Em 
31/12/2021, como divulgado na Nota 5, foi constituído PCLD no valor de BRL 6.641 . 
Em 31/12/2020, foi de BRL 463. 3.6. Estoques. Os estoques são demonstrados ao 
custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos 
estoques é a média ponderada móvel. Os estoques compreendem basicamente ma-
teriais para a manutenção das embarcações e importações em andamento. 3.7. Imo-
bilizado. Demonstrado ao custo de aquisição ou construção, além dos encargos fi-
nanceiros sobre os financiamentos captados para a construção de embarcações, 
deduzido da depreciação acumulada. A depreciação de bens é calculada pelo método 
linear às taxas mencionadas na Nota 8 que levam em consideração a vida útil econô-
mica desses bens. A amortização das benfeitorias em imóveis alugados é calculada 
com base nos respectivos prazos dos contratos de locação. Os custos subsequentes 
ao do reconhecimento inicial são incorporados ao valor residual do imobilizado ou re-
conhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios 
econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de 
forma confiável. O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e 
manutenções são reconhecidos diretamente no resultado quando incorridos. Além 
disso, a operação dos equipamentos pode exigir grandes inspeções e manutenções 
regulares para falhas, independentemente se as peças desse item são substituídas. 
Quando cada inspeção importante é efetuada, o seu custo é reconhecido no valor 
contábil do item do ativo imobilizado como uma substituição se os critérios de reconhe-
cimento forem satisfeitos. Estes custos são amortizados usando a data prevista para 
a próxima inspeção (2,5 anos para embarcações da WSO). Os itens do ativo imobili-
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zado são baixados quando vendidos ou quando nenhum benefício econômico futuro 
for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do 
ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor residu-
al do ativo) são reconhecidos nas demonstrações financeiras do exercício em que o 
ativo for baixado. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, 
se apropriado, ao final de cada exercício. 3.8. Provisão para redução ao valor recu-
perável de ativos não financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contá-
bil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân-
cias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou 
perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil 
líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajus-
tando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou 
de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o 
valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os 
fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando 
uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de 
capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. Até 31/12/2021 não 
foram identificadas perdas por desvalorização de ativos. A unidade geradora de caixa 
da companhia foi definida como o grupo dos ativos.. Ao final do ano de 2021 foi efetu-
ada avaliação do valor de mercado das embarcações por especialista externo e não 
foram identificadas perdas no valor recuperável do grupo dos ativos. 3.9. Outros ati-
vos e passivos. Um ativo é reconhecido no balanço quando se trata de recurso con-
trolado pela Companhia decorrente de eventos passados e do qual se espera que re-
sultem em benefícios econômicos futuros. Um passivo é reconhecido no balanço 
quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 
um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. 3.10. Tributação. Imposto de renda e contribuição social - correntes. Ativos 
e passivos tributários correntes do último exercício e de anos anteriores são mensura-
dos ao valor recuperável esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. O montante 
dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial 
como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a 
serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se 
houver. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante 
são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço. 
Com relação as incertezas relacionadas a sua apuração, ao final do período deste re-
latório, a Companhia não identificou nenhum ajuste potencial ou necessidade de divul-
gação adicional. Impostos diferidos. Imposto diferido é gerado por diferenças tempo-
rárias e prejuízos fiscais na data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos 
e seus valores contábeis. Impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as 
diferenças temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributárias não utilizadas na ex-
tensão que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que os impostos 
diferidos ativos possam ser realizados. Impostos diferidos ativos e passivos estão 
apresentados líquidos e são mensurados à taxa de imposto que é esperada de ser 
aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas 
taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data do balanço. Impostos 
diferidos passivos são apresentados líquidos se existe um direito legal ou contratual 
para compensar o ativo fiscal contra o passivo fiscal e os impostos diferidos são rela-
cionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade tributária. Impos-
to sobre vendas. Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos 
sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de 
bens ou serviços não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese em que o 
imposto sobre vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do 
item de despesa, conforme o caso. • Quando os valores a receber e a pagar forem 
apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas. • O valor líquido dos im-
postos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente dos valo-
res a receber ou a pagar no balanço patrimonial. • As receitas de vendas e serviços 
estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas: - 
Programa de Integração Social - PIS: 1,65%. - Contribuição para Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS: 7,6%. - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 
- ISS: 3% (Rio de Janeiro) e 2% (Macaé). 3.11. Ajuste a valor presente de ativos e 
passivos. Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando 
o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras, são ajus-
tados pelo seu valor presente. Em 31/12/2021 e 2020 a Companhia não possuía ativos 
e passivos monetários sobre os quais o ajuste a valor presente seria relevante. 3.12. 
Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas. Julgamentos. A 
preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a administra-
ção faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresen-
tados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos 
contingentes, na data base das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza rela-
tiva a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um 
ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 
Estimativas e premissas. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas 
estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do 
balanço, envolvendo risco significativo que pode causar um ajuste significativo no valor 
contábil dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir. 
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros. Uma perda por re-
dução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade ge-
radora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo 
menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de 
vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos si-
milares ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cál-
culo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de 
caixa derivam do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de 
reorganização com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou inves-
timentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora 
de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no 
método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros 
esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. Valor justo. Di-
versas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determinação do 
valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. 
Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação 
baseados nos métodos abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as 
premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas especí-
ficas àquele ativo ou passivo. Impostos. Existem incertezas com relação à interpreta-
ção de regulamentos tributários complexos e ao valor e época de resultados tributáveis 
futuros. Dado o amplo aspecto de relacionamentos de negócios internacionais, bem 
como a natureza de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais exis-
tentes, diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mu-
danças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de 
impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com base em estimativas 
cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais 
das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em 
vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações diver-
gentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal 
responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade 
de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da Compa-
nhia. Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do 
imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível 
de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futu-
ras. Valor justo de instrumentos financeiros. Quando o valor justo de ativos e passivos 
financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados 
ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de 
caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no 
mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível 
de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui conside-
rações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito 
e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor 
justo apresentado dos instrumentos financeiros. Vida útil do imobilizado. O imobilizado 
é depreciado de forma linear, com base na vida útil econômica estimada de cada item. 
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de 
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurispru-
dências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no orde-
namento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas trimestralmente e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstân-
cias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou ex-
posições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribu-
nais. 3.13. Demonstrações dos fluxos de caixa. As demonstrações dos fluxos de 
caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o 
Pronunciamento Técnico CPC 03 R2 (IAS 7) - Demonstrações dos Fluxos de Caixa, 
emitido pelo CPC. 3.14. Instrumentos financeiros. Os ativos e passivos financeiros 
são reconhecidos no balanço patrimonial da Companhia quando a Companhia se 
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. a) Ativos financeiros. Os 
ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como mensurados 
subsequentemente ao custo amortizado, valor justo por meio do resultado (VJPR) e 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (ORA). A classificação dos ati-
vos financeiros no reconhecimento inicial depende do fluxo de caixa contratual dos 
ativos financeiros e do modelo de negócios da Companhia para administrá-los. Para 

que um ativo financeiro seja classificado e mensurado ao custo amortizado ou valor 
justo por meio de ORA, ele precisa dar origem a fluxos de caixa que são apenas pa-
gamentos de principal e juros (SPPI) sobre o valor principal em aberto. Essa avaliação 
é considerada como teste de SPPI e é realizada em relação aos instrumentos. O 
modelo de negócios da Companhia para administrar ativos financeiros consiste em 
como ela administra seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de 
negócios determina se os fluxos de caixa resultarão da obtenção de fluxos de caixa 
contratuais, venda dos ativos financeiros, ou ambos. Ativos financeiros ao custo 
amortizado. Os seguintes instrumentos foram classificados e mensurados ao custo 
amortizado utilizando-se o método da taxa efetiva de juros deduzidos de qualquer 
perda por redução do valor recuperável: • Caixa e equivalentes de caixa/aplicações: 
Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e outros equivalentes de caixa de alta li-
quidez de curto prazo com vencimentos inferiores a 90 dias sujeitos a um risco insig-
nificante de alterações no valor; e as aplicações compreendem caixa e outras aplica-
ções com mais de 90 dias de vencimento. • Contas a receber: As contas a receber e 
outros valores a receber são demonstrados pelo valor presente dos montantes devi-
dos, reduzidos pela perda por redução ao valor recuperável. O método da taxa efetiva 
de juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um instrumento da dívida e 
alocar sua receita de juros ao longo do período correspondente. A taxa efetiva de juros 
é a taxa que desconta exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados (in-
cluindo todos os encargos sobre pontos pagos ou recebidos que fazem parte inte-
grante da taxa efetiva de juros, custos de transação e outros prêmios ou descontos) 
durante a vida esperada do instrumento de dívida ou, quando apropriado, por um 
período mais curto, ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Ativos financei-
ros ao valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos financeiros 
designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado ou ativos 
financeiros a serem mensurados ao valor justo. Ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial ao valor justo, com varia-
ções líquidas no valor justo reconhecidas nas demonstrações dos resultados. As va-
riações no valor justo são reconhecidas no resultado em “receita financeira” ou “des-
pesas financeiras”, dependendo dos resultados obtidos. Fundos de investimento e 
câmbio de renda fixa foram classificados como VJPR. Redução ao valor recuperável 
de ativos financeiros. Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado são avalia-
dos por indicadores de redução ao valor recuperável no final de cada período de divul-
gação. Os ativos financeiros são considerados como não recuperáveis quando hou-
ver evidência objetiva de que, como resultado de um ou mais eventos que tenham 
acontecido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro, os fluxos de caixa futu-
ros estimados da aplicação foram afetados. A evidência objetiva de que os ativos fi-
nanceiros perderam valor pode incluir: • Dificuldade financeira significativa do emissor 
ou contraparte; • Inadimplência nos pagamentos de juros ou principal; • Torna-se 
provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira, ou • O 
desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificul-
dades financeiras. Para as contas a receber, a Companhia aplica uma abordagem 
simplificada no cálculo da provisão para perdas de crédito esperadas (PCE). Para 
ativos financeiros ao custo amortizado, o valor da perda por redução ao valor recupe-
rável reconhecida é a diferença entre o valor contábil do ativo e o valor presente dos 
fluxos de caixa futuros estimados, refletindo o impacto das garantias e avais e descon-
tando a taxa efetiva de juros original do ativo financeiro. O valor contábil do ativo finan-
ceiro é reduzido pela perda por redução ao valor recuperável diretamente para todos 
os ativos financeiros, com exceção das contas a receber, em que o valor contábil é 
reduzido pelo uso de uma conta de provisão. Quando uma conta a receber é conside-
rada incobrável, ela é baixada em contrapartida à conta de provisão. Recuperações 
subsequentes de valores anteriormente baixados são creditadas em contrapartida à 
conta de provisão. As variações no valor contábil da conta de provisão são reconheci-
das no resultado. Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros. A Companhia 
desreconhece um ativo financeiro somente quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa do ativo expirarem ou quando ele transfere o ativo financeiro e substancial-
mente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo para outra entidade. Se a 
Companhia não transferir nem retiver substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade e continuar a controlar o ativo transferido, ele reconhecerá sua partici-
pação retida no ativo e um passivo associado pelos valores que poderá ter de pagar. 
Se a Companhia retiver substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade 
de um ativo financeiro transferido, ele continuará a reconhecer o ativo financeiro e 
também reconhecerá um empréstimo garantido pelos proventos recebidos. b) Passi-
vos financeiros. Os passivos financeiros são classificados como “VJPR” ou “outros 
passivos financeiros”. Os passivos financeiros são classificados como VJPR quando 
o passivo financeiro for mantido para negociação ou designado como VJPR. Outros 
passivos financeiros são inicialmente mensurados ao valor justo, líquidos dos custos 
de transação. Outros passivos financeiros são mensurados subsequentemente ao 
custo de amortização, usando o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas 
de juros reconhecidas com base na remuneração efetiva. O método da taxa efetiva de 
juros é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar 
sua despesa de juros ao longo do período correspondente. A taxa efetiva de juros é a 
taxa que desconta exatamente os pagamentos de caixa futuros estimados durante a 
vida esperada do passivo financeiro, ou (quando apropriado) um período mais curto, 
ao valor contábil líquido no reconhecimento inicial. Não há passivos financeiros clas-
sificados como VJPR. Outros passivos financeiros. • Empréstimos bancários: Em-
préstimos bancários que incorrem juros e obrigações relacionadas a arrendamentos 
financeiros são registrados pelos recursos recebidos, líquidos de custos diretos de 
emissão. Os encargos financeiros, incluindo os prêmios a pagar na liquidação ou 
resgate e os custos diretos de emissão, são contabilizados pelo regime de competên-
cia nas demonstrações dos resultados utilizando o método da taxa efetiva de juros e 
são adicionados ao valor contábil do instrumento na medida em que não forem liqui-
dados no período em que surgirem. • Contas a pagar: As contas a pagar e outros va-
lores a pagar são mensurados ao valor justo, líquidos dos custos de transação. Des-
reconhecimento (baixa) de passivos financeiros. A Companhia desreconhece os 
passivos financeiros quando, e somente quando, as obrigações são liquidadas, can-
celadas ou vencem. 3.15. Custos de empréstimos. Custos de empréstimos direta-
mente relacionados com aquisição, construção ou produção de um ativo que requer 
um tempo significativo para ser concluído para fins de uso são capitalizados como 
parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são 
registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos de empréstimo 
compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade relativos ao emprés-
timo. 3.16. CPC 06 - Arrendamentos. O pronunciamento estabelece os princípios 
para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação dos arrendamentos 
mercantis e exige que os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos mer-
cantis sob um único modelo, semelhante à contabilização de arrendamentos financei-
ros do CPC 06. A norma inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários 
- arrendamentos de ativos de “baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais e 
impressoras de pequeno porte) e arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrenda-
mentos com prazo inferior a 12 meses). Na data de início de um arrendamento, um 
arrendatário reconhece um passivo para efetuar pagamentos do arrendamento (ou 
seja, o passivo do arrendamento) e um ativo que representa o direito de usar o ativo 
subjacente durante o prazo do arrendamento (ou seja, o ativo de direito de uso). Os 
arrendatários devem reconhecer separadamente a despesa de juros do passivo de 
arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso. A WSO arrenda 
principalmente embarcações e menos relevantes, imóveis e veículos. Esses arrenda-
mentos das embarcações geralmente duram 3 anos, sem opção de renovação do 
arrendamento após este período, não existindo previsão de reajustes anuais ou men-
sais. WSO arrenda equipamentos de TI com prazos de contrato de 2 anos podendo 
ser renovável. Esses arrendamentos são de curto prazo e/ou arrendamentos de itens 
de baixo valor. A WSO optou por não reconhecer os ativos de direito de uso e passivos 
de arrendamento para esses arrendamentos. As informações sobre arrendamentos 
para os quais a WSO é a arrendatário são apresentadas na nota 15. 13.17. Mudan-

31/12/2021 31/12/2020
Ativo 2.796.493 2.519.515
Circulante 286.530 224.548
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 39.036 52.540
Contas a receber (Nota 5) 102.090 85.040
Transações com partes relacionadas (Nota 10) 52.004 12.175
Impostos a recuperar (Nota 7) 8.801 9.325
Estoques (Nota 6) 58.145 47.926
Despesas antecipadas 6.746 5.271
Outros créditos 19.708 12.271

Não circulante 2.509.963 2.294.967
Transações com partes relacionadas (Nota 10) - 16.840
Contas a receber (Nota 5) - 8.295
Impostos a recuperar (Nota 7) 591 -
Outros créditos 41 31
Intangível 261 289
Imobilizado (Nota 8) 2.278.828 2.199.662

Direito de uso (Nota 13) 230.242 69.850
Passivo e patrimônio líquido 2.796.493 2.519.515
Circulante 388.809 431.014
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 235.410 261.710
Arrendamento (Nota 13) 74.788 52.019
Fornecedores e contas a pagar 27.095 19.874
Salários, provisões e encargos sociais 13.427 18.369
Transações com partes relacionadas (Nota 10) 8.608 48.362
Impostos, taxas e contribuições a recolher 9.625 6.806
Outros passivos circulantes 19.856 23.874

Não circulante 2.052.301 1.865.371
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 1.658.466 1.604.501
Arrendamento (Nota 13) 158.532 20.119
Imposto de renda e contribuições sociais diferidos (Nota 11) 96.047 114.716
Transações com partes relacionadas (Nota 10) 138.597 125.671
Provisões para contingências (Nota 12) 439 112
Outros passivos não circulantes 220 252

Patrimônio líquido (Nota 14) 355.383 223.130
Capital social 280.402 85.302
Reserva legal - 8.217
Reserva de lucros - 65.181
Resultado acumulado de conversão 134.321 64.854
Ajuste de avaliação patrimonial (222) (424)

Prejuízo do exercício (59.118) -

31/12/2021 31/12/2020
Receita líquida (Nota 15) 554.239 541.300
Custos dos serviços (Nota 16) (540.895) (463.032)
Lucro bruto 13.344 78.268
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas (158) (286)
Despesas gerais e administrativas (Nota 17) (45.299) (38.742)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (Nota 18) (6.342) (1.722)

Resultado antes das receitas e despesas financeiras (38.455) 37.518
Resultado financeiro líquido (Nota 19) (72.072) (77.740)
Resultado antes dos impostos sobre lucro (110.527) (40.222)

Imposto de renda e contribuição social (Nota 11) 37.312 8.584
Prejuízo do exercício (73.215) (31.638)

31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo do exercício (73.215) (31.638)
Resultado acumulado de conversão 27.466 53.973
Benefício pós emprego 58 186
Hedge de fluxo de caixa 144 (195)
Total do resultado abrangente, líquido de impostos (45.547) 22.326

Outros resultados Abrangentes Lucros 
(Prejuízos) 

acumulados
Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva  
de lucros

Ajuste de avaliação 
patrimonial

Resultado acumulado  
de conversão Total

Saldos em 31/12/2019 85.302 8.217 54.818 (415) 52.882 - 200.804
Benefício pós emprego - - - 186 - - 186
Hedge de fluxo de caixa - - - (195) - - (195)
Resultado acumulado de conversão - - - - 53.973 - 53.973
Absorção dos (prejuízos acumulados) - - (31.638) - - 31.638 -
Prejuízo do exercício - - - - - (31.638) (31.638)
Saldos em 31/12/2020 85.302 8.217 23.180 (424) 106.855 - 223.130
Aumento de Capital 195.100 - - - - - 195.100
Dividendos pagos - - (17.300) - - - (17.300)
Benefício pós emprego - - - 58 - - 58
Hedge de fluxo de caixa - - - 144 - - 144
Resultado acumulado de conversão - - - - 27.466 - 27.466
Absorção dos (prejuízos acumulados) - (8.217) (5.880) - - 14.097 -
Prejuízo do exercício - - - - - (73.215) (73.215)
Saldos em 31/12/2021 280.402 - - (222) 134.321 (59.118) 355.383

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/202131/12/2020
Prejuízo do exercício (73.215) (31.638)
Ajustes por itens que não afetam o caixa
Depreciação e amortização 179.715 174.238
Amortização direito de uso 69.442 68.099
Imposto de renda e contribuição social diferida (37.312) (16.674)
Juros, variação monetária e cambial 72.164 65.905
Provisão para contingências (32 ) (32)

210.762 259.898
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber (8.755) (13.285)
Estoques (10.219) (5.430)
Transações com partes relacionadas (62.743) -
Despesas antecipadas (1.475) (3.132)
Impostos a recuperar (67) (257)
Outros ativos circulantes e não circulantes (7.447) (6.923)

Aumento (redução) de passivos
Fornecedores e contas a pagar 7.221 6.257
Salários, provisões e encargos (4.942) 6.647
Impostos, taxas e contribuições a recolher 2.819 949
Imposto de renda e contribuição social a recolher 18.643 909
Outros passivos (3.013) 13.503

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 140.784 259.136
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Adição ao ativo imobilizado (95.250) (48.870)

Adição ao Intangível - (75)
Aumento de Capital 195.100 -
Caixa líquido usado nas atividades de investimento 99.850 (48.945)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de financiamentos – terceiros 90.861 30.026
Amortização de financiamentos – terceiros (218.213) (182.268)
Juros pagos de financiamentos – terceiros (37.661) (43.774)

Dividendos (pagos)/recebidos (17.300) -
Pagamento de arrendamento (46.523) (54.121)
Juros pagos de arrendamento (3.586) (3.389)
Empréstimos - partes relacionadas - 16.757

Caixa líquido proveniente das (usados nas)
 atividades de financiamento (232.422) (236.769)
Efeito das variações cambiais no caixa e equivalência de caixa (21.716) 18.521
Redução de caixa e equivalentes de caixa (13.504) (8.057)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 39.036 52.540
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 52.540 60.597
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa (13.504) (8.057)
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ças nas políticas contábeis e divulgações. Inúmeras outras normas e interpreta-
ções se aplicam pela primeira vez em 2021, mas não têm impacto sobre as demons-
trações contábeis individuais e consolidadas da Companhia. A companhia não adotou 
antecipadamente quaisquer normas, interpretações ou alterações que tenham sido 
emitidas, mas que ainda não estão em vigor. • Alterações ao IFRS 16 (CPC 06 (R2)): 
Benefícios relativos ao COVID-19 concedidos às Concessões de Aluguel que vão 
além de 30/06/2021; e • Reforma de Referência da Taxa de Juros – Fase 2 – Altera-
ções às IFRS 9 (CPC 48), IAS 39 (CPC 48), IFRS 7 (CPC 40 (R1), IFRS 4  (CPC 11)  
e IFRS 16  (CPC 06 (R2)). 13.18. Novas normas e interpretações ainda não efeti-
vas. Abaixo as novas normas e interpretações emitidas pelo IASB, mas ainda não 
efetivas. • Contratos de Seguros - CPC 50 (IFRS 17); Em maio de 2017, o IASB emitiu 
o IFRS 17 Contratos de Seguros (CPC 50), um novo padrão contábil para contratos 
de seguros que abrange reconhecimento e medição, apresentação e divulgação. 
Uma vez efetivado, o IFRS 17 substituirá os Contratos de Seguro IFRS 4 (CPC 11) que 
foi emitido em 2005. O IFRS 17 (CPC 50) aplica-se a todos os tipos de contratos de 
seguro (ou seja, vida, não-vida, seguro direto e resseguros), independentemente do 
tipo de entidades que os emitem, bem como a certas garantias e instrumentos finan-
ceiros com características discricionárias de participação. Algumas exceções de es-
copo serão aplicadas. O objetivo geral do IFRS 17 (CPC 50) é fornecer um modelo 
contábil para contratos de seguros mais úteis e consistentes para as seguradoras. Em 
contraste com os requisitos do IFRS 4 (CPC 11), que se baseia em grande parte na 
elaboração de apólices de contabilidade locais anteriores, o IFRS 17 (CPC 50) forne-
ce um modelo abrangente para os contratos de seguros, considerando todos os as-
pectos contábeis relevantes. O núcleo do IFRS 17 (CPC 50) é o modelo geral, com-
plementado por: • Uma adaptação específica para contratos com características de 

participação direta (a abordagem da taxa variável); e • Uma abordagem simplificada (a 
abordagem de alocação de prêmios) principalmente para contratos de curta duração. 
O IFRS 17 (CPC 50) é efetivo para períodos de divulgação a partir de 01/01/2023, com 
números comparativos necessários. A adoção antecipada é permitida, desde que a 
entidade também aplique IFRS 9 (CPC 46) e IFRS 15 (CPC 47) sobre ou antes a data 
em que se aplica primeiro ao IFRS 17 (CPC 50). A norma não é aplicável à Companhia. 
• Alterações ao IAS 1 (CPC 26): Classificação de Passivos em Circulante ou Não Cir-
culante  Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 da IAS 
1, correlacionados ao CPC 26, para especificar os requisitos para classificar o passivo 
como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que se entende por 
direito de diferimento de liquidação; • Que um direito de adiamento deve existir no final 
da divulgação; • Essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade 
exercer seu direito de diferimento; e • Que somente se um derivativo embutido em um 
passivo conversível for ele próprio um instrumento de patrimônio, os termos de um 
passivo não afetarão sua classificação. As alterações são válidas para períodos anu-
ais de divulgação a partir de 01/01/2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. 
Atualmente, a companhia avalia o impacto que as alterações terão na prática atual e 
se os contratos de empréstimo existentes podem exigir renegociação. • Definição de 
Estimativas Contábeis - Alterações ao IAS 8 (CPC 23). Em fevereiro de 2021, o IASB 
emitiu emendas ao IAS 8 (CPC 23), na qual introduz uma definição de “estimativas 
contábeis”. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas 
contábeis e mudanças nas políticas contábeis e a correção de erros. Além disso, es-
clarecem como as entidades utilizam técnicas de medição e insumos para desenvol-
ver estimativas contábeis. As alterações são efetivas para períodos anuais de divulga-
ção a partir de 01/01/2023 e aplicam-se a alterações nas políticas contábeis e mudan-

ças nas estimativas contábeis que ocorrem no início ou após o início desse período. 
A aplicação anterior é permitida desde que este fato seja divulgado. Não se espera 
que as alterações tenham impacto material sobre a Companhia. • Divulgação de Po-
líticas Contábeis - Alterações ao IAS 1 (CPC 26 (R1)) e Declaração de Prática do IFRS 
2. Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 (CPC 26 (R1)) e IFRS 
Practice Statement 2 Making Materiality Judges, nas quais fornece orientações e 
exemplos para ajudar as entidades a aplicar julgamentos de materialidade às divulga-
ções de políticas contábeis. As alterações visam ajudar as entidades a fornecer divul-
gações de políticas contábeis que sejam mais úteis, substituindo a exigência de que 
as entidades divulguem suas políticas contábeis ‘significativas’ por uma exigência de 
divulgar suas políticas contábeis ‘relevantes’ e adicionando orientações sobre como 
as entidades aplicam o conceito de materialidade na tomada de decisões sobre divul-
gações de políticas contábeis. As alterações à IAS 1 (CPC 26 (R1)) são aplicáveis 
para períodos anuais a partir de 01/01/2023, com implementação anterior permitida. 
Uma vez que as alterações na Declaração de Prática 2 fornecem orientações não 
obrigatórias sobre a aplicação da definição de material para informações de políticas 
contábeis, não é necessária uma data efetiva para essas alterações. Atualmente, a 
Companhia avalia o impacto das alterações para determinar o impacto que terão nas 
divulgações da política contábil da Companhia.
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