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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 
31/12/2021 - Em MR$, exceto quando indicado de outra forma

1 Informações gerais. A Siem Offshore do Brasil S.A. (“Companhia” ou “Grupo”) 
é membro do grupo norueguês Siem Offshore e tem como principal atividade a 
operação de navegação de apoio marítimo, principalmente ao longo da costa 
brasileira, utilizando embarcações próprias e afretadas do Grupo. A controlada 
Consub Delaware LLC, sediada em Delaware, nos Estados Unidos da América, 
têm como principal objetivo a atividade comercial no interesse do grupo norue-
guês e a controlada Aracaju Serviços Auxiliares Ltda. tem como principal ativida-
de a operação de embarcações de apoio marítimo. Em 31/12/2021, a Compa-
nhia apurou prejuízo de R$ 22.306 (2020 - R$ 101.164), excesso de ativos sobre 
passivos circulantes, na controladora e no consolidado, pelos montantes de R$ 
21.550 e R$ 30.602 respectivamente (em 2020 o Capital Circulante Líquido era 
negativo), bem como passivo a descoberto pelo montante de R$ 390.854 (2020 
– R$ 356.195). Em decorrência dessa situação, a Siem Offshore do Brasil S.A. 
manteve em 2021 política de redução de custos implementada desde 2015, que 
impactou em todos os setores da Companhia como redução da força de traba-
lho, otimização e eficiência nos processos de compras em geral, redução de 
gastos administrativos, dentre outros. Seguindo ainda o plano de continuidade 
de suas atividades operacionais, a Companhia negociou com um de seus credo-
res um reperfilamento nos financiamentos das embarcações, o que possibilitará 
manter o fluxo de caixa positivo até que a recuperação do mercado do setor de 
Oil & Gas esteja consolidada. Além disso, há a expectativa de trazer embarca-
ções estrangeiras para operar no Brasil, aumentando a receita de forma signifi-
cativa. O setor de atuação da companhia apresenta sinais de recuperação com 
um acréscimo substancial nos preços do barril de petróleo e da demanda por 
embarcações no mercado brasileiro, o que justifica a premissa de continuidade 
da Companhia e suas controladas. Outro ponto a ser destacado é a desvaloriza-
ção do real frente ao dólar, uma vez que a Companhia possui contratos de finan-
ciamento de suas embarcações firmados em dólar. Nesse sentido, negociações 
junto aos bancos credores possibilitaram o reescalonamento da dívida e a redu-
ção da pressão sobre o fluxo de caixa. As receitas da Companhia são represen-
tadas por serviços prestados às empresas operadoras na exploração de petró-
leo, sendo seu principal cliente a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, aten-
dendo à atividade fim da Companhia ou a solicitações de partes relacionadas, 
sendo, este último, serviço de gerenciamento de embarcações em águas territo-
riais brasileiras. A receita de prestação de serviços ao referido cliente represen-
tou 44% da receita total do exercício 2021 (2020 – 36 %). Em 31/12/2021, a 
Companhia operava 4 embarcações brasileiras e 1 estrangeira (2020 - 6 embar-
cações, sendo 2 estrangeiras). A frota operada é de partes relacionadas. Das 
embarcações operadas, todas encontravam-se sob contratos firmados com as 
principais empresas de prospecção, extração e produção de petróleo e gás na-
tural que atuam no Brasil e em outros países com prazos de duração entre 1 a 8 
anos, não considerando os prazos de renovação automática. As presentes de-
monstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Diretoria da Com-
panhia em 29/04/2022. 2 Resumo das principais políticas contábeis. As prin-
cipais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas estão definidas abaixo. Essas políticas foram 
aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo dis-
posição em contrário. 2.1 Base de preparação. As demonstrações financeiras 
foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela administração na sua gestão. As demonstrações financeiras foram prepara-
das considerando o custo histórico como base de valor. A preparação de de-
monstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no 
processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem maior 
nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 3. (a) Demonstrações financeiras consolidadas. As 
demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apre-
sentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pro-
nunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). (b) 
Demonstrações financeiras individuais. As demonstrações financeiras indivi-
duais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adota-
das no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). (c) 
Políticas contábeis e divulgações. As seguintes alterações de normas foram 
adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1o de janeiro de 2021: • 
Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 38 e 
IFRS 7/CPC 40 -”Instrumentos Financeiros”, ao IFRS 16/CPC 06(R2) - Arrenda-
mentos, ao IFRS 4/CPC 11 “Contratos de Seguros”. A Fase 2 da reforma da 
IBOR traz as seguintes exceções temporárias na aplicação das referidas nor-
mas, que foram adotadas pelo Grupo, com relação a: (i) Fluxos de caixa con-
tratuais de ativos e passivos financeiros: permitido mudanças na base de 
determinação dos fluxos de caixa contratuais sem ocasionar em desreconheci-
mento do contrato e, consequentemente, sem efeito imediato de ganho ou perda 
no resultado do exercício, desde que diretamente relacionada com a reforma da 
taxa de juros de referência e substituição da taxa de juros, e que a nova base 
seja considerada economicamente equivalente à base anterior. (ii) Relações de 
hedge: a designação formal da relação de proteção deve ser alterada apenas 
para designar a taxa de referência alternativa como um risco coberto, alterar a 
descrição do item protegido e/ou alterar a descrição do instrumento de cobertura. 
Tal alteração na designação formal da relação de proteção não constitui descon-
tinuação da relação de proteção e nem nova relação de proteção, portanto sem 
efeitos imediatos no resultado do exercício. • Benefícios Relacionados à Co-
vid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento: al-
terações ao IFRS 16/CPC 06(R2) “Arrendamentos”: prorrogação da aplicação do 
expediente prático de reconhecimento das reduções obtidas pela Companhia 
nos pagamentos dos arrendamentos diretamente no resultado do exercício e 
não como uma modificação de contrato, até 30/06/2022. As alterações mencio-
nadas acima não tiveram impactos materiais para o Grupo. (d) Efeitos da Pan-
demia Covid-19. Apesar dos efeitos da pandemia de COVID-19 o mercado 
apresenta sinais de recuperação com um acréscimo substancial nos preços do 
barril do petróleo e demanda por embarcações no mercado brasileiro. Com rela-
ção às operações atuais, a força tarefa envolvendo a Direção, Operações, HSEQ 
e Recursos Humanos, implementada pela Companhia a fim de mitigar os riscos 
aos seus tripulantes vem surtindo efeito satisfatório. Dentre outras ações imple-
mentadas, está sendo promovida a triagem no pré-embarque para identificar 
possíveis casos de contaminação; o fornecimento de equipamentos de proteção 
individual e utilização de kits de testagem rápida a bordo das embarcações sem-
pre que algum tripulante apresenta sintomas de contaminação. A Companhia 
vem seguindo as orientações das Autoridades Sanitárias, a quarentena e o 
acompanhamento médico para casos suspeitos tem sido eficaz no enfrentamen-
to e controle da pandemia, garantindo, assim, as operações das embarcações. 
Outro ponto a ser destacado são negociações realizadas junto aos bancos cre-
dores para reescalonar a dívida e, assim, reduzir a pressão sobre o fluxo de 
caixa. (e) Impactos da Guerra na Ucrania. A guerra trouxe volatilidade no preço 
do barril do petróleo e, consequentemente, um sinal de alerta sobre possíveis 
futuros impactos na atividade de apoio marítimo. 2.2 Consolidação. (a) De-
monstrações financeiras consolidadas. As seguintes políticas contábeis são 
aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas: (i) Con-
troladas. Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia tem o 
poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, geralmente acompa-
nhada de uma participação de mais do que metade dos direitos a voto (capital 
votante). A existência e o efeito de possíveis direitos a voto atualmente exercí-
veis ou conversíveis são considerados quando se avalia se a Companhia contro-
la outra entidade. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data 
em que o controle é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompi-
da a partir da data em que o controle termina. Transações entre empresas do 
Grupo, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas consoli-
dadas são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a 
menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo 
transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas quando neces-
sário para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia. 
As demonstrações financeiras consolidadas incluem a controlada no exterior 
Consub Delaware LLC, além da controlada no Brasil Aracaju Serviços Auxiliares 
Ltda., onde a Companhia possui participação de 100% e 99,99% (2020 – 100% 

cios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da empresa ou da con-
traparte. 2.6 Contas a receber de clientes. As contas a receber de clientes são, 
inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas 
pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a 
provisão para créditos de liquidação duvidosa (impairment). Na prática são nor-
malmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para impair-
ment, se necessária. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constitu-
ída com base na análise dos riscos na realização de créditos com devedores 
duvidosos a receber, em montante considerado pela Administração suficiente 
para fazer face a eventuais perdas. Para monitorar a adequação da provisão 
para devedores duvidosos, a Companhia avalia constantemente o valor e as 
características de seus créditos. Para registrar uma provisão, a Companhia leva 
em consideração: (i) seus históricos de perdas; (ii) o atraso no recebimento de 
valores relevantes; e (iii) a análise caso a caso de que os valores registrados 
poderão não ser recebidos em sua totalidade. Caso o valor da provisão para 
crédito de liquidação duvidosa seja inferior aos valores não recebidos, a Compa-
nhia registra um aumento de tal provisão. 2.7 Imposto de renda e contribuição 
social diferidos. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calcu-
lados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda e a base negativa de contri-
buição social. As alíquotas de impostos definidas atualmente são usadas para se 
determinar o imposto de renda diferido, no caso, para imposto de renda - 25%, e 
para a contribuição social - 9%. Impostos diferidos ativos são reconhecidos na 
extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível 
para ser usado na compensação dos prejuízos fiscais, com base em projeções 
de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em 
cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. 2.8 Demais 
ativos circulante e realizável a longo prazo. Os demais ativos estão apresen-
tados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendi-
mentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. 2.9 Investimentos em 
controladas. Nas demonstrações financeiras da controladora, os investimentos 
em sociedades controladas são registrados e avaliados pelo método de equiva-
lência patrimonial, reconhecida no resultado do exercício como receita (ou des-
pesa) operacional. No caso de variação cambial de investimento em controladas 
no exterior, as variações no valor do investimento decorrentes exclusivamente 
de variação cambial são registradas na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”, 
no patrimônio líquido da Companhia, e somente são registrados ao resultado do 
exercício quando o investimento for vendido ou baixado para perda. Para efeitos 
do cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a realizar entre a 
Companhia são eliminados na medida da participação da Companhia; perdas 
não realizadas também são eliminadas, a menos que a transação forneça evi-
dências de perda permanente (impairment) do ativo transferido. 2.10 Imobiliza-
do. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição 
dos itens. O custo histórico também inclui os custos de financiamento relaciona-
dos com a aquisição de ativos qualificadores. Os custos subsequentes são inclu-
ídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, confor-
me apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 
futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com se-
gurança. O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Custos com 
docagens das embarcações são incluídos no ativo e amortizados no prazo até a 
próxima docagem, o que normalmente ocorre em 30 meses. Outros reparos e 
manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
incorridos. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, 
se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imedia-
tamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior 
do que seu valor recuperável estimado. A Companhia capitaliza os custos de 
empréstimos e financiamentos diretamente atribuíveis à construção de ativo qua-
lificável como parte do custo do ativo. Os bens do imobilizado estão demonstra-
dos ao custo, deduzidos de depreciação calculada pelo método linear às taxas 
mencionadas na Nota 12. 2.11 Intangível. Refere-se a marcas e patentes e 
programas de computador (softwares adquiridos de terceiros), contabilizados a 
valores de custo. Os programas de computador são amortizados ao longo de 
suas vidas úteis estimadas, pela taxa de 20% ao ano. Marcas e patentes não são 
amortizadas pois não apresentam vida útil definida. 2.12 Impairment de ativos. 
Os ativos que têm vida útil indefinida, como marcas e patentes, não estão sujei-
tos a amortização e são testados anualmente para se identificar perdas por im-
pairment. Os ativos que estão sujeitos a amortização são revisados para impair-
ment sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o va-
lor contábil pode não ser recuperável. Para fins de avaliação do impairment, os 
ativos são agrupados no nível mais baixo para o qual existem fluxos de caixa 
identificáveis separadamente. Os ativos não financeiros que tenham sido ajusta-
dos por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data do balanço. Impairment de ágio reco-
nhecido no resultado do exercício não é revertido. 2.13 Provisões. As provisões 
são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente legal ou 
implícita como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de re-
cursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do 
valor possa ser feita. Quando a Companhia espera que uma provisão seja reem-
bolsada, por exemplo por um contrato de seguros, o reembolso é reconhecido 
como ativo separado, mas somente quando esse reembolso é virtualmente cer-
to, ou seja, é mais que provável que ocorra. A Companhia reconhece provisão 
para contratos onerosos quando os benefícios que se espera auferir de um con-
trato sejam menores do que os custos inevitáveis para satisfazer as obrigações 
assumidas por meio do contrato. Atualmente, não existem contratos onerosos. 
2.14 Financiamentos. Os financiamentos tomados são reconhecidos inicial-
mente ao valor justo no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transa-
ção. Em seguida, os financiamentos tomados são apresentados pelo custo 
amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período in-
corrido (“pro rata temporis”) pelo método de taxa efetiva. 2.15 Capital social. As 
ações ordinárias e as ações preferenciais não resgatáveis são classificadas no 
patrimônio líquido. 2.16 Reconhecimento de receita. Afretamento de embar-
cações e prestação de serviços. A receita compreende o valor faturado e a 
faturar pelo uso das embarcações afretadas pelos clientes e pela prestação de 
serviços. Afretamentos de embarcações representam arrendamentos operacio-
nais. A receita de afretamento de embarcações é reconhecida com base nos 
valores estabelecidos nos contratos firmados com os clientes aplicados ao tem-
po de uso da embarcação pelo cliente. A receita de prestação de serviços é 
normalmente atrelada ao afretamento de embarcações com a correspondente 
tripulação e também é reconhecida com base nos valores estabelecidos contra-
tualmente com os clientes. 2.17 Arrendamentos. Os arrendamentos nos quais 
uma parcela significativa dos riscos e benefícios da propriedade é retida pelo 
arrendador são classificados como arrendamentos operacionais. Arrendamentos 
efetuados pela Companhia como arrendadora são reconhecidos linearmente 
como receita no resultado, durante o período do contrato (vide Nota 2.16, acima). 
3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos. As estimativas e os julgamen-
tos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência históri-
ca e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 
razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz 
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resul-
tantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e 
premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar 
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo 
exercício social, estão contempladas abaixo. (a) Reconhecimento de receita. O 
reconhecimento da receita utiliza exclusivamente os relatórios de medição do 
serviço prestado e de afretamento, já aprovados pelo cliente; neste caso não há 
possibilidade de não realização da receita estimada referentes aos últimos 6 dias 
do mês. (b) Provisão para contingências. A Companhia constituiu provisões 

e 99,99%), respectivamente. 2.3 Conversão de moeda estrangeira. (a) Moeda 
funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas demonstrações 
financeiras de cada uma das controladas consolidadas são mensurados usando 
a moeda do principal ambiente econômico, no qual a Companhia atua (“a moeda 
funcional”). As demonstrações financeiras consolidadas estão apresentadas em 
reais que é a moeda funcional e, também, a moeda de apresentação da Compa-
nhia. (b) Transações e saldos. As operações com moedas estrangeiras são 
convertidas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio vigentes nas 
datas das transações ou da avaliação na qual os itens são mensurados. Os ga-
nhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da 
conversão pelas taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e 
passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstra-
ção do resultado. (c) Empresas consolidadas. Os resultados e a posição finan-
ceira de todas as entidades consolidadas (nenhuma das quais tem moeda de 
economia hiperinflacionária), cuja moeda funcional é diferente da moeda de 
apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue: (i) Os 
ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela 
taxa de fechamento da data do balanço. (ii) As receitas e despesas de cada de-
monstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias (a me-
nos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo 
das taxas vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despe-
sas são convertidas pela taxa das datas das operações). (iii) Todas as diferenças 
de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no 
patrimônio líquido. A moeda funcional da controlada Consub Delaware LLC é o 
dólar estadunidense. 2.4 Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes 
de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, com vencimentos originais de 
três meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de valor. As contas 
garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como empréstimos e finan-
ciamentos, no passivo circulante. Na demonstração do fluxo de caixa a variação 
do caixa e equivalentes de caixa é apresentada líquida das contas garantidas. 
2.5 Ativos financeiros. A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as 
seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao valor justo (seja por meio 
de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado). • Mensurados ao 
custo amortizado. 2.5.1 Classificação. A classificação depende do modelo de 
negócio da Companhia para gestão dos ativos financeiros e os termos contratu-
ais dos fluxos de caixa. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes incluem: • Títulos patrimoniais que não são mantidos 
para negociação no reconhecimento inicial e que a Companhia decidiu, de forma 
irrevogável, reconhecer nessa categoria. Esses investimentos são estratégicos e 
a Companhia considera essa classificação como sendo mais relevante. • Títulos 
de dívida, nos quais os fluxos de caixa contratuais consistem basicamente em 
principal e em juros e o objetivo do modelo de negócios da Companhia é atingido 
por meio da arrecadação de fluxos de caixa contratuais e da venda de ativos fi-
nanceiros. A Companhia classifica os seguintes ativos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado: • Investimentos em títulos de dívida que não se qualificam 
para mensuração ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes (VJORA). • Investimentos patrimoniais mantidos para nego-
ciação; e investimentos patrimoniais para os quais a entidade não optou por re-
conhecer ganhos e perdas por meio de outros resultados abrangentes. Para ati-
vos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados 
no resultado ou em outros resultados abrangentes. Para investimentos em ins-
trumentos de dívida, isso dependerá do modelo do negócio no qual o investimen-
to é mantido. Para investimentos em instrumentos patrimoniais que não são 
mantidos para negociação, isso dependerá de a Companhia ter feito ou não a 
opção irrevogável, no reconhecimento inicial, por contabilizar o invesimento pa-
trimonial ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A Companhia 
reclassifica os investimentos em títulos de dívida somente quando o modelo de 
negócios para gestão de tais ativos é alterado. 2.5.2 Reconhecimento e desre-
conhecimento. Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhe-
cidas na data de negociação, data na qual a Companhia se compromete a com-
prar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os 
direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos 
e a Companhia tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios 
da propriedade. 2.5.3 Mensuração. No reconhecimento inicial, a Companhia 
mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de um ativo finan-
ceiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transa-
ção diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de transa-
ção de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados 
como despesas no resultado. Os ativos financeiros são considerados, em sua 
totalidade, ao determinar se os seus fluxos de caixa consistem apenas em paga-
mento do principal e de juros. A mensuração subsequente de títulos de dívida 
depende do modelo de negócio da Companhia para gestão do ativo, além das 
características do fluxo de caixa do ativo. A Companhia classifica seus títulos de 
dívida de acordo com as três categorias de mensuração a seguir: • Custo amor-
tizado: os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais 
quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos do principal e de 
juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas com juros provenientes 
desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o mé-
todo da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do 
ativo são reconhecidos diretamente no resultado e apresentados em outros ga-
nhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por im-
pairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resul-
tado. • Valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): os ativos 
que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais e para venda dos 
ativos financeiros quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos 
do principal e de juros, são mensurados ao valor justo por meio de outros resul-
tados abrangentes. Mudanças no valor contábil são registradas em outros resul-
tados abrangentes, exceto pelo reconhecimento dos ganhos ou perdas por im-
pairment, receita com juros e ganhos e perdas cambiais, os quais são reconhe-
cidos na demonstração do resultado. • Valor justo por meio do resultado (VJR): 
os ativos que não atendem os critérios de classificação de custo amortizado ou 
de valor justo por meio de outros resultados abrangentes são mensurados ao 
valor justo por meio do resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investi-
mento em título de dívida que seja subsequentemente mensurado ao valor justo 
por meio do resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em 
outros ganhos/(perdas), no período em que ocorrerem. Instrumentos patrimo-
niais. A Companhia subsequentemente mensura, ao valor justo, todos os inves-
timentos patrimoniais. Quando a administração da Companhia escolher apre-
sentar, ao valor justo, os ganhos e perdas com investimentos patrimoniais em 
outros resultados abrangentes, não haverá reclassificação subsequente dos 
ganhos e perdas ao valor justo para o resultado após a baixa do investimento. Os 
dividendos desses investimentos continuam a ser reconhecidos, no resultado, 
como outras receitas quando o direito da Companhia receber pagamentos é es-
tabelecido. As variações no valor justo dos ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado são reconhecidas em outros ganhos/(perdas) na demonstra-
ção do resultado quando aplicável. As perdas por impairment (e a reversão des-
sas perdas) em investimentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes não têm uma divulgação separada das outras 
mudanças no valor justo. 2.5.4 Impairment. A Companhia avalia, em base pros-
pectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registra-
dos ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um 
aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a 
Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e, 
por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reco-
nhecimento inicial dos recebíveis. 2.5.5 Compensação de instrumentos finan-
ceiros. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apre-
sentado no balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar os 
valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou re-
alizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser 
contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso normal dos negó-

Balanços patrimoniais em 31/12
Controladora Consolidado

Ativo 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) 37.279 1.802 47.437 2.836
Contas a receber de clientes (Nota 6) 20.810 23.163 29.922 33.424
Tributos a recuperar (Nota 8) 4.844 4.442 5.870 6.901
Despesas antecipadas 845 1.037 845 1.037
Adiantamento a fornecedores 1.652 2.034 1.847 2.269
Outros ativos (Nota 7) 2.812 2.028 3.541 2.843

68.242 34.506 89.462 49.310
Não circulante
 Realizável a longo prazo

Caixa restrito (Nota 10) 15.931 14.769 15.931 14.769
Depósitos judiciais (Nota 9) 15.941 13.055 15.941 13.055
Partes relacionadas (Nota 16) 3.443 864 3.443 864
Outros ativos (Nota 7) 101 101 324 324

35.416 28.789 35.639 29.012
 Investimentos (Nota 11) 15.731 9.751
 Imobilizado (Nota 12) 382.673 409.768 382.673 409.768
 Intangível 203 376 203 376

398.607 419.895 382.876 410.144
Total do não circulante 434.023 448.684 418.515 439.156
Total do ativo 502.265 483.190 507.977 488.466
Passivo e passivo a descoberto 2021 2020 2021 2020
Circulante
Fornecedores (Nota 14) 1.747 3.482 2.064 4.030
Provisões (Nota 13) 7.427 5.364 14.276 11.540
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 28.825 63.885 28.825 63.885
Parcelamento de tributos (Nota 24) 995 985 995 985
Tributos a recolher 4.275 4.026 6.607 6.409
Salários e encargos sociais 2.705 2.598 5.359 4.812
Outros passivos 717 2.142 733 2.203

46.691 82.482 58.859 93.864
Não circulante
Partes relacionadas (Nota 16) 141.553 129.949 135.097 123.843
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) 616.785 544.815 616.785 544.815
Provisões para contingências (Nota 17) 85.088 76.902 85.088 76.902
Outros Passivos 1.649 2.925 1.649 2.925
Parcelamento de tributos (Nota 24) 1.353 2.312 1.353 2.312

846.428 756.903 839.972 750.797
Total do passivo 893.119 839.385 898.831 844.661
Passivo a descoberto (Nota 18)
Capital social 337.921 337.921 337.921 337.921
Ajustes de avaliação patrimonial (135.599) (123.246) (135.599) (123.246)
Prejuízos acumulados (593.176) (570.870) (593.176) (570.870)

Total do passivo a descoberto (390.854) (356.195) (390.854) (356.195)
Total do passivo e do passivo a descoberto 502.265 483.190 507.977 488.466

Demonstrações do resultado em 31/12 
 Em MR$, exceto quando indicado de outra forma

Controladora Consolidado
Receita líquida dos serviços 2021 2020 2021 2020
prestados (Nota 19(a)) 136.701 131.800 194.715 188.653
Custos dos serviços prestados (Nota 19(b)) (73.858) (64.496) (123.125) (120.692)
Lucro bruto 62.843 67.304 71.590 67.961
(Despesas) receitas operacionais
Gerais e administrativas (Nota 20) (18.031) (21.193) (19.147) (22.546)
Participação nos resultados de 
controladas (Nota 11) 5.959 (911)
Outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas (Nota 21) (1.815) (10.762) (1.815) (10.762)
Lucro operacional 48.956 34.438 50.628 34.653
Resultado financeiro
Despesas financeiras (Nota 22) (73.400) (140.837) (73.453) (140.949)
Receitas financeiras (Nota 22) 2.217 5.235 2.494 5.289
Despesas financeiras, líquidas (71.183) (135.602) (70.959) (135.660)
Prejuízo antes do imposto de 
renda e da contribuição social (22.227) (101.164) (20.331) (101.007)
Imposto de renda e Contribuição 
social – correntes (79) (1.975) (157)
Prejuízo do exercício (22.306) (101.164) (22.306) (101.164)
Prejuízo básico e diluído (expresso em reais
para o lote de mil ações) (Nota 18(d)) (0,02) (0,10)

Demonstrações do resultado abrangente em 31/12 - Em MR$
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Prejuízo do exercício (22.306) (101.164) (22.306) (101.164)
Outros componentes do resultado 
abrangente
Itens a serem posteriormente 
reclassificados para o resultado:
Variação cambial de controladas localizadas
no exterior (Nota 11) 21 70 21 70
Hedge contábil (Nota 18 (c)) (12.374) (65.429) (12.374) (65.429)
Total do resultado abrangente do exercício (34.659) (166.523) (34.659) (166.523)

Demonstrações das mutações do passivo a descoberto - Em MR$

Capital 
social

Ajustes 
de ava-

liação 
patrimo-

nial

Pre-
juízos 

acumu-
lados Total

Em 31/12/2019 337.921 (57.887) (469.706) (189.672)
Resultado abrangente do exercício:
Prejuízo do exercício - - (101.164) (101.164)
Variação cambial de controladas no exterior - 70 - 70
Hedge contábil (Nota 18) - (65.429) - (65.429)

Aumento de capital social (Nota 18)
Em 31/12/2020 337.921 (123.246) (570.870) (356.195)
Resultado abrangente do exercício: - - -
Prejuízo do exercício - - (22.306) (22.306)
Variação cambial de controladas no exterior - 21 - 21
Hedge contábil (Nota 18) - (12.374) - (12.374)

Em 31/12/2021 337.921 (135.599) (593.176) (390.854)

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12 - Em MR$
Controladora Consolidado

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2021 2020 2021 2020
Prejuízo do exercício antes do imposto 
de renda e da contribuição social (22.227) (101.164) (20.331) (101.007)
Ajustes
Depreciação e amortização 34.493 34.525 34.493 34.525
Participação nos resultados de controladas (5.959) 911
Provisões/(reversões) de provisões (1.767) 2.594 (1.277) 3.876
Provisão para contingências 8.186 8.028 8.186 8.028
Apropriação de despesas antecipadas 
com seguros 854 455 854 455
Resultado na alienação de ativo 
imobilizado e intangível 365 10.767 365 10.767
Variação cambial sobre empréstimos 43.026 105.728 43.026 105.728
Juros sobre empréstimos terceiros 12.963 1.646 12.963 1.646
Juros sobre empréstimos coligadas 2.624 2.564 2.624 2.564
Outras variações monetárias e cambiais (210) (141) (190) (51)

72.348 65.913 80.713 66.531
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes 6.801 (7.707) 8.163 (10.047)
Despesas antecipadas (662) (969) (662) (969)
Adiantamento a fornecedores e outros ativos (401) 3.736 (275) 3.426
Partes relacionadas 6.051 14.687 6.051 14.687
Tributos a recuperar (402) 2.087 1.031 2.149
Depósitos judiciais (2.886) (4.968) (2.886) (4.813)
Fornecedores (1.735) (3.621) (1.966) (4.248)
Outros passivos (1.425) 822 (1.470) 809
Parcelamento de tributos (949) (1.096) (949) (1.096)
Tributos a recolher (368) 682 (449) 895
Obrigação com Arrendamentos (1.277) (875) (1.277) (875)
Salários e encargos sociais 107 (441) 547 (1.453)

2.854 2.337 5.858 (1.535)
Caixa gerado nas operações 75.202 68.250 86.571 64.996
Juros pagos (8.440) (16.360) (8.440) (16.360)
Imposto de renda e contribuição social pagos (79) (1.974) (157)
Caixa líquido gerado nas atividades 
operacionais 66.683 51.890 76.157 48.479
Fluxos de caixa das atividades de 
investimento
Caixa restrito (1.162) (908) (1.162) (908)
Baixa de ativo imobilizado 4 4
Aquisição de ativos imobilizado e intangível (7.590) (4.084) (7.590) (4.084)
Caixa aplicado nas atividades de 
investimento (8.752) (4.988) (8.752) (4.988)
Fluxos de caixa das atividades de 
financiamento
Empréstimos captados de partes 
relacionadas 20.952 50.650
Empréstimos amortizados de partes 
relacionadas (20.602) (52.720)
Financiamentos amortizados com terceiros (22.804) (45.315) (22.804) (45.315)
Caixa líquido aplicado nas atividades 
de financiamento (22.454) (47.385) (22.804) (45.315)
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa, líquido 35.477 (483) 44.601 (1.824)
Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício 1.802 2.285 2.836 4.660
Caixa e equivalentes de caixa no final 
do exercício 37.279 1.802 47.437 2.836
Aumento (redução) líquido de caixa e 
equivalentes de caixa 35.477 (483) 44.601 (1.824)
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para perdas em processos judiciais trabalhistas, civeis e tributários em estágio 
final e cuja possibilidade de perda foi considerada provável pela administração 
em conjunto com seus consultores jurídicos. (c) Recuperação estimada de ati-
vos imobilizados. Os ativos imobilizados de vida longa (embarcações) são sub-
metidos a avaliação anualmente para determinar se o valor residual do bem re-
gistrado na contabilidade é recuperável em comparação ao seu valor de merca-
do. A estimativa da Companhia para o exercício não indica necessidade de redu-
ção no saldo desses ativos. 4 Gestão de risco financeiro. 4.1 Fatores de risco 
financeiro. As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: 
risco de mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de valor justo, 
risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço), risco de crédito e risco 
de liquidez. O programa de gestão de risco global da Companhia se concentra 
na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efei-
tos adversos no desempenho financeiro da Companhia. A gestão de risco é rea-
lizada em nível corporativo, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho de 
Administração do acionista controlador da Companhia (Siem Offshore) na No-
ruega. O Conselho de Administração estabelece princípios para a gestão de ris-
co global, bem como para áreas específicas, como risco cambial, risco de taxa 
de juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e não-deri-
vativos e investimento de excedentes de caixa. A Companhia possui e segue 
política de gerenciamento de riscos, que orienta em relação a transações e re-
quer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa política, 
a natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente monitora-
das e gerenciadas a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo 
de caixa. (a) Risco de crédito. A política de vendas da Companhia considera o 
nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso de seus negó-
cios. A seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos pra-
zos de financiamento de vendas por segmento de negócios e limites individuais 
de posição são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas 
de inadimplência em seu contas a receber. (b) Risco de liquidez. É o risco de a 
Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compro-
missos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume 
entre os recebimentos e pagamentos previstos. Conforme mencionado na Nota 
1, o Grupo conta com suporte financeiro do seu controlador em última instância, 
reforçando o apoio financeiro para liquidação dos seus passivos de curto prazo 
e outros pertinentes ao negócio, sempre que necessário. Para administrar a liqui-
dez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são estabelecidas premissas de 
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área 
de Tesouraria. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros, por faixas de 
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial 
até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados na tabela são os 
fluxos de caixa não descontados contratados.

Controladora
Menos 
de um 
ano (i)

Entre um 
e dois 

anos (i)

Entre dois 
e cinco 
anos (i)

Acima 
de cinco 
anos (i)

Em 31/12/2021
Financiamento e mútuo (iii) 28.825 30.000 150.000 578.338
Fornecedores e outras contas a pagar (ii) 1.747
Em 31/12/2020
Financiamento e mútuo (iii) 63.885 60.000 180.000 434.764
Fornecedores e outras contas a pagar (ii) 3.482

Consolidado
Menos 
de um 
ano (i)

Entre um 
e dois 

anos (i)

Entre dois 
e cinco 
anos (i)

Acima 
de cinco 
anos (i)

Em 31/12/2021
Financiamento e mútuo (iii) 28.825 30.000 150.000 571.882
Fornecedores e outras obrigações (ii) 2.064
Em 31/12/2020
Financiamento e mútuo (iii) 63.885 60.000 180.000 428.658
Fornecedores e outras obrigações (ii) 4.030
(i) As faixas de vencimento apresentadas não são determinadas pela norma, 
e sim, baseadas em uma opção da administração. (ii) A análise dos venci-
mentos aplica-se somente aos instrumentos financeiros e, portanto, não estão 
incluídas as obrigações decorrentes de legislação. (iii) Para os financiamen-
tos, os montantes apresentados correspondem ao principal nas datas-bases 
apontadas. Para os mútuos, correspondem ao saldo em aberto nas datas-
-bases apresentadas. (c) Risco com taxa de câmbio. O risco associado de-
corre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas decorrentes 
de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores nominais faturados 
ou aumentem valores captados no mercado. A Companhia possui passivos 
denominados em moeda estrangeira nos montantes descritos a seguir.

Controladora
2021 2020

Ativo

Moeda  
estran-

geira Reais

Moeda 
estran-

geira Reais
Contrato de agenciamento em US$ 617 3.443
Passivo
Financiamentos com terceiros em US$ 115.690 645.610 117.132 608.700
Contrato de mútuo em US$ 21.853 121.951 21.444 111.440
Contrato de mútuo em NOK 20.745 13.146 20.363 12.402

Consolidado
2021 2020

Ativo

Moeda  
estran-

geira Reais

Moeda 
estran-

geira Reais
Contrato de agenciamento em US$ 617 3.443
Passivo
Financiamentos com terceiros em US$ 115.690 645.610 117.132 608.700
Contrato de mútuo em US$ 21.853 121.951 21.444 111.440
Contrato de mútuo em NOK 20.745 13.146 20.363 12.402
Os financiamentos com terceiros em US$ referem-se a recursos obtidos para 
construções de embarcações cujos contratos existentes com o cliente PE-
TROBRAS possuem parte das suas receitas também em US$. Os demais 
itens expostos à variação cambial relacionam-se a transações com a controla-
dora, que utiliza política corporativa de gestão de pagamentos e recebimentos 
considerando o fluxo de caixa do grupo. (d) Outros instrumentos financei-
ros. A Companhia adotou, a partir de 2014, a política de contabilização de 
diferenças cambiais por meio da aplicação do conceito de “hedge de fluxo de 
caixa” (Nota 19.c). 4.2 Gestão de capital. A Companhia considera o patrimô-
nio líquido como capital. A Siem Offshore, como acionista controlador, tem 
como objetivo principal na administração do capital da Companhia salvaguar-
dar a continuidade de suas operações de forma a oferecer retorno aos acionis-
tas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura do 
capital, o acionista controlador da Companhia pode rever a política de paga-
mento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas 
ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 
4.3 Estimativa do valor justo. Pressupõe-se que os saldos das contas a 
receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, me-
nos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos, bem como o 
saldo de caixa e equivalentes de caixa. O valor justo dos passivos financeiros, 
para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa 
contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível 
para a Companhia para instrumentos financeiros similares.
4.4 Instrumentos financeiros por categoria Consolidado

Ativos financeiros ao custo 
amortizado

Ativos, conforme o balanço patrimonial 2021 2020
Contas a receber de clientes, partes
relacionadas, depósitos judiciais e
demais contas a receber, excluindo 
pagamentos antecipados 52.846 50.186
Caixa e equivalentes de caixa 47.437 2.836

Caixa restrito 15.931 14.769
116.214 67.791

Passivos financeiros - outros
Passivos, conforme o balanço patrimonial 2021 2020
Empréstimos, Financiamentos e mútuos 780.707 732.543
Fornecedores e outras obrigações,
excluindo obrigações legais estatutárias 2.064 4.030

782.771 736.573
Controladora. O caixa e equivalentes de caixa, as contas a receber de clien-
tes, partes relacionadas e depósitos judiciais são classificados e mensurados 
ao custo amortizado, e as contas a pagar são classificadas como “Outros pas-
sivos financeiros”. 4.5 Qualidade do crédito dos ativos financeiros. A qua-
lidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impaired 
pode ser avaliada mediante referência às classificações externas de crédito 
(se houver) ou às informações históricas sobre os índices de inadimplência de 
contrapartes, como segue:

Consolidado
Contas a receber e outras contas a receber 2021 2020
excluindo pagamentos antecipados
Contrapartes sem classificação externa de crédito
Grupo 1 29.922 33.424
Grupo 2 1.818
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.818)
Total de contas a receber 29.922 33.424
● Grupo 1 - clientes existentes sem inadimplência no passado.
● Grupo 2 - clientes existentes com inadimplência no passado.

Consolidado
Conta corrente e depósitos bancários de curto prazo 2021 2020
A - Bancos comerciais e instituições financeiras
consideradas de primeira linha 63.368 17.605
5 Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e bancos 142 97 495 161
Aplicações financeiras vinculadas ao CDI 37.137 1.705 46.942 2.675

37.279 1.802 47.437 2.836
As aplicações financeiras têm liquidez diária e consistem em títulos de renda 
fixa remunerados ao CDI. Os valores justos de títulos não negociados no mer-
cado são baseados em fluxos de caixa descontados, utilizando-se uma taxa 
baseada na taxa de juros do mercado e no prêmio de risco específico para 
esses títulos (2021 – 4,38% a.a.; 2020 – 2,79% a.a.).
6 Contas a receber de clientes Controladora Consolidado
Contas a receber de clientes 2021 2020 2021 2020
Clientes privados 15.588 14.525 21.989 20.098
Públicos (Governo) 5.222 8.638 7.933 13.326
Contas a receber em cobrança judicial - 1.818 - 1.818
Provisão crédito de liquidação duvidosa - (1.818) - (1.818)

20.810 23.163 29.922 33.424
A Companhia reverteu a provisão para crédito de liquidação duvidosa para um 
único cliente, cuja cobrança encontra-se em processo judicial. Apesar da deci-
são favorável, em função da falência do cliente e chance remota de recebimen-
to, a companhia decidiu-se por reconhecer a perda em seus livros em 2021. 

Aging Contas a Receber – 
Controladora

2021 2020
Clientes 
privados

Públicos 
(Governo)

Clientes 
privados

Públicos 
(Governo)

A vencer 15.588 5.222 14.525 8.638
Vencidas:

1 a 90 dias
Acima de 90 dias

Em cobrança judicial 1.818
PCLD (1.818)

15.588 5.222 14.525 8.638
Aging Contas a Receber – 
Consolidado

2021 2020
Clientes 
privados

Públicos 
(Governo)

Clientes 
privados

Públicos 
(Governo)

A vencer 21.989 7.933 20.098 13.326
Vencidos:

1 a 90 dias
Acima de 90 dias

Em cobrança judicial 1.818
PCLD (1.818)

21.989 7.933 20.098 13.326
7 Outros ativos Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Créditos por nota de reembolso de clientes 210 206 680 614
Importação em andamento 2.600 1.630 2.858 2.004
Outros ativos (Circulante e Não circulante) 103 293 327 549

2.913 2.129 3.865 3.167
8 Tributos a recuperar Controladora

2021 2020
Imposto de renda e Contribuição social a compensar (i) 4.181 3.832
PIS - Programa de Integração Social retido 77 60
PIS - Programa de Integração Social a compensar 41 49
COFINS - Contribuição Social para Financiamento
da Seguridade Social retida 354 277
COFINS - Contribuição Social para Financiamento da 
Seguridade Social a compensar 191 224
INSS a compensar   
Circulante 4.844 4.442

Consolidado
2021 2020

Imposto de renda e Contribuição social a compensar (i) 4.321 5.701
PIS - Programa de Integração Social retido 117 87
PIS - Programa de Integração Social a compensar 53 60
COFINS - Contribuição Social para Financiamento
da Seguridade Social retida 537 400
COFINS - Contribuição Social para Financiamento
da Seguridade Social a compensar 248 276
INSS a compensar 594 377
Circulante 5.870 6.901

(i) Refere-se à Imposto de renda e Contribuição social retidos das prestações de 
serviços e contratos de arrendamento. Esses impostos são compensados com 
tributos federais a realizar-se em média no 2º trimestre do exercício seguinte.
9 Depósitos judiciais Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Depósitos judiciais Trabalhistas 5.766 5.161 5.766 5.161
Depósitos judiciais por atraso na entrega de 
embarcações 9.655 7.612 9.655 7.612
Outros depósitos judiciais 520 282 520 282

15.941 13.055 15.941 13.055
A movimentação dos depósitos judiciais para o exercício findo em 31/12/2021, 
está demonstrada a seguir:

Controladora
Trabalhista Tributários Outros Total

Saldo Inicial em 1/01/2021 5.161 282 7.612 13.055
Adições 485 485
Baixas (57) (57)
Atualização monetária 177 238 2.043 2.458
Saldo em 31/12/2021 5.766 520 9.655 15.941

Consolidado
Trabalhista Tributários Outros Total

Saldo Inicial em 1/01/2021 5.161 282 7.612 13.055
Adições 485 485
Baixas (57) (57)
Atualização monetária 177 238 2.043 2.458
Saldo em 31/12/2021 5.766 520 9.655 15.941
10 Caixa restrito Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Aplicação em garantia – Banco do Brasil 15.931 14.769 15.931 14.769

15.931 14.769 15.931 14.769
Para cumprimento de cláusula contratual referente à garantia do principal do 
financiamento obtido para construção de embarcações, a Companhia mantém 
uma Conta Reserva do Serviço da Dívida, junto ao Banco do Brasil, contendo 
o saldo mínimo de 3 meses futuros da obrigação junto ao Banco.
11 Investimentos em controladas Consub Aracaju

Delaware Serviços 2021 2020
Informações sobre os investimentos LLC. Auxiliares Total Total
Quantidade de ações/quotas 1.000 25.004.991
Participação no capital 100% 99,99%
Patrimônio líquido 301 15.430
Lucro/(Prejuízo) do exercício (13) 5.972
Movimentação dos investimentos
Saldo no início do exercício 293 9.458 9.751 10.592
Equivalência patrimonial (13) 5.972 5.959 (911)
Variação cambial do investimento 21 - 21 70

301 15.430 15.731 9.751

12 Imobilizado Controladora e consolidado

Terrenos e 
imóveis

Embarca-
ções

Instalações, 
equipamentos 

e veículos

Móveis, 
utensílios e 
ferramentas

Peças e so-
bressalentes

Imobilizado 
em anda-

mento Docagem
Imobilizado 

total
Saldos em 1º/01/2020 4.133 435.530 2.263 23 249 8.607 450.805
Aquisição 62 4.022 4.084
Alienação/Baixa (4) (4)
Baixa por Impairment (22.876) (22.876)
Depreciação (1.043) (27.952) (381) (10) (10) (4.955) (34.351)
Baixa de depreciação acumulada por Impairment 12.110 12.110
Saldos em 31/12/2020 3.090 396.812 1.940 13 239 7.674 409.768
Aquisição 20 7.570 7.590
Alienação/Baixa (365) (365)
Baixa por Impairment
Depreciação (885) (26.655) (359) (4) (10) (6.407) (34.320)
Baixa de depreciação acumulada por Impairment
Saldos em 31/12/2021 1.840 370.157 1.601 9 229 8.837 382.673
Custo total 4.868 558.666 5.515 444 308 28.074 597.875
Depreciação acumulada (3.028) (188.509) (3.914) (435) (79) (19.237) (215.202)

1.840 370.157 1.601 9 229 8.837 382.673
Taxas anuais de depreciação - % 4 7 e 10 10 10 20 2,5
Em 2021, baseado em análise de valor em uso feita para todos os ativos abrangendo os próximos dez anos, considerando o laudo de avaliação de valor de mercado 
emitido por especialista e também a cotação a mercado, não foi identificada potencial perda nas embarcações que pudesse originar reconhecimento de perda por 
impairment no resultado da Companhia. 13 Provisões. Referem-se a obrigações com fornecedores previstas e reconhecidas dentro das respectivas competências.

Controladora Consolidado
Provisões 2021 2020 2021 2020
Provisão para Dissídio Coletivo 1.493 1.490 6.509 5.848
Provisão de Desconto de Óleo Diesel 1.100 812 2.052 1.764
Provisão de Despesas Operacionais 4.647 2.842 5.516 3.708
Provisão de Despesas Administrativas 187 220 199 220

7.427 5.364 14.276 11.540
14 Fornecedores. As obrigações com fornecedores contabilizadas em 31/12/2021 se dividem entre fornecedores nacionais no montante de R$ 1.703 (em 2020 
– R$ 3.207) e fornecedores estrangeiros R$ 44 (em 2020 R$ 275) na Controladora e fornecedores nacionais no montante de R$ 2.020 (em 2020 – R$ 3.749) e 
fornecedores estrangeiros R$ 44 (em 2020 - R$ 281) no Consolidado.
15 Empréstimos e financiamentos 2021 2020

a) Empréstimos Principal
Juros apropriados  

circulante Circulante
Não  

circulante Principal
Juros apropriados  

circulante Circulante
Não  

circulante
Em Reais (Banco do Brasil) 453.813 1.297 7.446 446.367 410.488 1.178 43.959 366.529
Em Moeda estrangeira (Banco do 
Brasil) - milhares de USD 81.321 232 1.334 79.987 78.990 227 8.459 70.531
Em Reais (BNDES) 190.048 452 19.630 170.418 196.566 468 18.280 178.286
Em Moeda estrangeira (BNDES) - 
milhares de USD 34.056 81 3.518 30.538 37.825 90 3.518 34.308
Subtotal em Reais 643.861 1.749 27.076 616.785 607.054 1.646 62.239 544.815
Subtotal em USD 115.377 313 4.852 110.525 116.815 317 11.977 104.839
Total
Em Reais 643.861 1.749 27.076 616.785 607.054 1.646 62.239 544.815

28.825 616.785 63.885 544.815
Total Geral 645.610 608.700
Movimentação dos Empréstimos – milhares de Reais

Banco do Brasil BNDES Total
Saldo em 1º/01/2020 346.953 156.931 503.884
Variação cambial 102.201 3.527 105.728
Variação cambial contra ORA (2.728) 40.688 37.960
Juros 14.531 8.272 22.803
Amortização de Juros (12.573) (3.787) (16.360)
Amortização de Principal (36.718) (8.597) (45.315)
Saldo em 1º/01/2021 411.666 197.034 608.700
Variação cambial 32.905 10.122 43.027
Variação cambial contra ORA 3.724 3.724
Juros 13.186 8.217 21.403
Amortização de Juros (372) (8.068) (8.440)
Amortização de Principal (2.275) (20.529) (22.804)
Saldo em 31/12/2021 455.110 190.500 645.610
(a) Banco do Brasil. (a.1) Os recursos obtidos no Banco do Brasil S.A. têm 
por finalidade financiar as construções de 4 embarcações, sendo, 2 do tipo 
UT 4000 e 2 do tipo P2. O Banco do Brasil S.A. abriu crédito fixo de R$ 44.469 
(equivalentes a US$ 24.037 mil na data do contrato) a ser provido com re-
cursos oriundos do Fundo da Marinha Mercante - FMM. Sobre o valor do 
principal obtido, incidem juros de 3,3% ao ano, calculados diariamente so-
bre o saldo devedor reajustado pela variação da taxa de câmbio do dólar 
norte-americano, capitalizados e exigíveis mensalmente desde 9/11/2011. A 
amortização do principal da dívida decorrente dos financiamentos das embar-
cações está sendo realizada em 186 prestações mensais e sucessivas, cada 
uma delas no valor do principal vincendo reajustado da dívida, dividido pelo 
número de prestações de amortização ainda não vencidas. A primeira presta-
ção foi paga em 9/11/2011 e a última vencerá em 9/04/2027. (a.2) Além dos 
recursos mencionados no item anterior, também foram obtidos junto ao Ban-
co do Brasil S.A. com a finalidade de financiar a construção de 2 embarcação 
do tipo PSV 4700. O Banco do Brasil S.A. abriu crédito fixo de R$ 216.916 
(equivalente a USD 124.969 mil na data do contrato) a ser provido com re-
cursos oriundos do Fundo da Marinha Mercante - FMM. Sobre o valor do 
principal obtido, incidem juros a uma taxa média de 3,75% ao ano, calculados 
diariamente sobre o saldo devedor reajustado pela taxa de câmbio do dólar 
norte-americano, capitalizados e exigíveis mensalmente desde 19/12/2013 
e 20/01/2015. A amortização do principal da dívida decorrente do financia-
mento da embarcação está sendo realizada em 192 prestações mensais e 
sucessivas, cada uma delas no valor do principal vincendo reajustado da dí-
vida, dividido pelo número de prestações de amortização ainda não vencidas. 
Para uma das embarcações, a primeira prestação foi paga em 19/12/2013 e 
a última vencerá em 19/12/2029 e para a outra primeira prestação foi paga 
em 20/01/2015 e a última vencerá em 19/12/2031. O valor contábil dos finan-
ciamentos em moeda estrangeira corresponde aos financiamentos das cons-
truções das embarcações repassados pelo Banco do Brasil S.A. oriundos de 
recursos obtidos através do Fundo da Marinha Mercante (FMM). Conside-
rando o disposto, atualmente tais dívidas não apresentam parâmetros para 
cotação ou contratação em bases que assegurem suas respectivas marca-
ções a mercado, pois esses financiamentos reúnem características próprias e 
condições definidas nos contratos, entre partes independentes, e refletem as 
condições para aqueles tipos de financiamentos. Em ambos os casos, a ga-
rantia do financiamento é uma combinação de carta fiança corporativa expe-
dida pela SIEM Offshore Inc., acrescida das embarcações. Para garantia do 
principal da dívida a Companhia deverá constituir Conta Reserva do Serviço 
da Dívida, contendo o saldo mínimo de 3 meses futuros, para pagamento do 
principal e juros a ser formado em até 6 meses antes do início da reposição 
do principal. A Companhia deverá contratar seguro dos bens financiados e 
constitutivos da garantia sob pena de vencimento antecipado da operação. 
Em 31/12/2021 o saldo da Conta Reserva da Dívida é de R$ 15.931. (b) BN-
DES. Em janeiro de 2011, a Companhia assinou com o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES contrato para financiamento 
das embarcações do tipo OSRV citadas na Nota 11. O BNDES abriu linha de 
crédito de R$ 136.793 (equivalentes a US$ 64.668 mil na data do contrato) 
a ser provido com recursos oriundos do Fundo da Marinha Mercante - FMM. 
Até 31/12/2016, foram liberados recursos correspondentes a US$ 59.101 mil. 
Sobre o valor do principal obtido, incidirão juros a uma taxa média de 4,40% 
ao ano, calculados diariamente sobre o saldo devedor reajustado pela taxa 
de câmbio do dólar norte-americano, capitalizados e exigíveis mensalmente 
desde 10/12/2012. A garantia do financiamento é composta de carta fiança 
corporativa expedida pela SIEM Offshore Inc. e a propriedade fiduciária das 
embarcações financiadas. O BNDES consta ainda como beneficiário final nas 
apólices de seguro vigentes. A amortização do principal da dívida está sendo 
realizada em 216 prestações mensais e sucessivas, cada uma delas no valor 
do principal vincendo reajustado da dívida, dividido pelo número de presta-
ções de amortização ainda não vencidas. A primeira prestação venceu em 
10/12/2012 e a última vencerá em 10/11/2030. 
16 Partes relacionadas. A Companhia possui os seguintes saldos e transa-
ções entre Siem Offshore do Brasil S.A., Siem Offshore AS, Siem Offshore 
Inc., Siem Offshore Rederi AS, Siem Offshore Management AS e Aracaju Ser-
viços Auxiliares Ltda.: 

(a) Controladora 2021 2020
Ativo não  

Circulante
Passivo não  

Circulante
Ativo não  

Circulante
Passivo não 

 Circulante
Contrato de 

agencia-
mento (i)

Contrato de 
mútuo (ii)

Contrato de 
agencia-
mento (i)

Contrato de 
mútuo (ii)

SIEM Offshore AS 247 10 4
SIEM Offshore Inc 135.087 123.813
SIEM Offshore Rederi AS 3.196 864 26
Aracaju Serviços 
Auxiliares Ltda. - 6.456 - 6.106
Total 3.443 141.553 864 129.949
(b) Consolidado 2021 2020

Ativo não  
Circulante

Passivo não  
Circulante

Ativo não  
Circulante

Passivo não 
 Circulante

Contrato de 
agencia-
mento (i)

Contrato de 
mútuo (ii)

Contrato de 
agencia-
mento (i)

Contrato de 
mútuo (ii)

SIEM Offshore AS 247 10 4
SIEM Offshore Inc 135.087 123.813
SIEM Offshore Rederi AS 3.196 - 864 26
Total 3.443 135.097 864 123.843
(i) A Companhia possui contratos de agenciamento com as empresas ligadas 
Siem Offshore Rederi AS e Siem Offshore AS para operação no Brasil de 2 
embarcações do tipo WIV (Well Intervention Vessel), ficando estabelecido que 
os gastos realizados no Brasil para manutenção das embarcações em opera-
ção serão pagos pelas empresas brasileiras e reembolsados pelas empresas 
ligadas localizadas no exterior e que a remuneração da Companhia será de 
US$ 22 mil por mês por embarcação. Essa operação afetou o resultado da 
Companhia, acrescendo o Faturamento Bruto de 2021 em R$ 2.869 (2020 – 
R$ 2.781). (ii) Sobre os contratos de mútuo com a Siem Offshore Inc., existe 
incidência de juros de 2,5% ao ano. No exercício de 2021 foram apropriados 
juros sobre os empréstimos com a controladora no valor de R$ 2.624 (exercí-
cio 2020 - R$ 2.564). Em 2015 foi contraído novo empréstimo no valor de USD 
1.300 com incidência de juros de 2,5% aa + taxa Libor para três meses. Abaixo 
a movimentação nos períodos.
Movimentação dos contratos de mútuo (ii) Controladora Consolidado
Saldo em 01/01/2020 101.954 93.778
Novo empréstimo 50.650
Amortização de empréstimo (52.720)
Variação cambial 27.470 27.470
Juros 2.564 2.564
Saldo em 31/12/2020 129.918 123.812
Novo empréstimo 20.952
Amortização de empréstimo (20.602)
Variação cambial 8.651 8.651
Juros 2.624 2.624
Saldo em 31/12/2021 141.543 135.087
(c) Remuneração do pessoal-chave da administração. O pessoal-chave 
da administração inclui os Conselheiros e Diretores. A remuneração paga no 
exercício findo em 31/12/2021 foi de R$ 2.249 (31/12/2020 - R$ 1.957).
17 Provisão para contingências 2021 2020
Processos Trabalhistas 8.305 6.564
Processos Civeis 72.397 66.053
Honorários advocatícios provisionados 4.386 4.285
Total provisionado 85.088 76.902
Em 31/12/2021, a provisão para contingências no valor de R$ 85.088 (31/12/2020 
- R$ 76.902) decorre de processos de cobrança de multa por atraso na entrega 
de duas embarcações ao cliente Petrobras e de processos trabalhistas em es-
tágio final e cuja possibilidade de perda foi considerada provável pela adminis-
tração em conjunto com seus consultores jurídicos. Por conta desses proces-
sos, a Companhia efetuou depósitos judiciais, os quais, em 31/12/2021 equiva-
lem a R$ 15.941 (31/12/2020 - R$ 13.055). Em 31/12/2021, segundo informa-
ções dos consultores jurídicos da Companhia, o valor total das ações trabalhis-
tas com probabilidade de perda possível corresponde a R$ 3.886 (31/12/2020 
- R$ 5.709). A Companhia tem ações de natureza tributária, envolvendo riscos 
de perda classificados como possíveis com base na avaliação de seus consul-
tores jurídicos, para as quais não há provisão constituída, conforme detalhado 
abaixo: (a) A Companhia vem questionando judicialmente, por intermédio da 
Associação Representativa das Sociedades de Offshore - ABEAM, a tributação 
do ICMS sobre serviços de transporte “offshore” desde a introdução da legisla-
ção de arrecadação do ICMS, em março de 1989. Em alguns estados em que a 
Companhia efetua pequenos serviços de transporte “offshore”, a ABEAM obte-
ve ganho de causa, porém, no Rio de Janeiro, estado de maior atuação da 
Companhia, o processo encontra-se no Superior Tribunal de Justiça, sem deci-
são até o momento. A Companhia não vem provisionando o ICMS sobre os 
serviços de transporte “offshore” supostamente devido desde março de 1989, 
cujo total equivale a aproximadamente R$ 14.724 em 31/12/2021 (R$ 14.203 
em 2020), pois segundo opinião dos seus consultores jurídicos, não há previsão 
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legal sobre a incidência de ICMS sobre esses serviços. Adicionalmente, em 
caso de perda do processo, a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS se res-
ponsabilizará por todo o passivo, incluindo despesas e honorários advocatícios, 
conforme determinado nos contratos assinados entre as partes. (a.1) Em 2014, 
a Companhia sofreu autuações no montante aproximado de R$ 58.198, valores 
atualizados em 31/12/2021 (R$ 54.118 em 2020), por ausência de recolhimento 
de ICMS supostamente incidente sobre serviços de transporte prestados nos 
contratos de afretamento de embarcações. Baseada na posição de seus advo-
gados externos, a Companhia não constituiu provisão para essa contingência, 
pois não há previsão legal sobre a incidência do ICMS sobre contratos de afre-
tamento pelo fato de os serviços prestados não se equipararem ou assemelha-
rem aos serviços de transporte. Adicionalmente, em caso de sentença judicial 
desfavorável, a Companhia tem contratualmente o direito de ressarcimento dos 
impostos junto aos seus clientes. (b) Em 2009, a Companhia sofreu autuações 
no montante aproximado de R$ 12.463, valores atualizados em 31/12/2021 (R$ 
11.818 em 2020), por ausência de recolhimento de ISS incidente sobre presta-
ção de serviço de afretamento marítimo. Baseada na posição de seus advoga-
dos externos, a Companhia não constituiu provisão para essa contingência, pois 
não há previsão legal sobre a incidência do ISS sobre contratos de afretamento. 
Adicionalmente, em caso de sentença judicial desfavorável, a Companhia tem 
contratualmente o direito de ressarcimento dos impostos junto aos seus clien-
tes. (c) Em 2002 e 2003, a Companhia sofreu autuações no montante aproxima-
do de R$ 38.701 , valores atualizados em 31/12/2021 (R$ 35.088 em 2020), por 
ausência de recolhimento de ISS incidente sobre prestação de serviço de afre-
tamento marítimo, bem como pela ausência de recolhimento do ISS devido na 
intermediação comercial e administração de bens e negócios de terceiros e, 
ainda, na ausência de emissão de notas fiscais dos respectivos serviços. Base-
ada na posição de seus advogados externos, a Companhia não constituiu pro-
visão para essa contingência, pois não há previsão legal sobre a incidência do 
ISS sobre contratos de afretamento. Em relação a intermediação comercial, 
houve sentença desfavorável e o pagamento do imposto devido em 2018. Adi-
cionalmente, em caso de sentença judicial desfavorável, a Companhia tem con-
tratualmente o direito de ressarcimento dos impostos junto aos seus clientes. 
Relativamente ao assunto “incidência de ISSQN sobre afretamento marítimo”, 
cabe destacar que há importantes precedentes do STJ, especialmente no ano 
2009, pela não incidência do citado tributo. Adicionalmente a Companhia tomou 
ciência, no exercício de 2010, relativa ao ISSQN de decisões transitadas em 
julgado de um auto de infração lavrado em 2001 e outros dois em 2002, ambas 
com decisões favoráveis à Companhia. (d) A Companhia possui dois processos 
de PER/DCOMP não homologadas pela Receita Federal do Brasil no montante 
aproximado de R$ 4.113, valores atualizados em 31/12/2021 (R$ 3.900 em 
2020), para compensação de IRPJ/CSLL relativamente aos anos-calendário de 
1998 e 1999. Baseada na opinião de seus advogados externos, a Companhia 
não constituiu provisão para essa contingência por não entenderem como pro-
vável a probabilidade de perda na decisão. (e) Em 2012, a Companhia sofreu 
autuação no montante aproximado de R$ 4.310, valores atualizados em 
31/12/2021 (R$ 4.087 em 2020), por ter recolhido pela alíquota equivocada as 
contribuições para PIS e COFINS no ano 2008, em razão das receitas oriundas 
de contratos firmados antes de 31/10/2003 pelo regime cumulativo. Baseada na 
opinião dos seus advogados externos, a Companhia não constituiu provisão 
para essa contingência por não entenderem como provável a probabilidade de 
perda na decisão. (f) Em 2012, a Companhia sofreu autuação no montante 
aproximado de R$ 3.443, valores atualizados em 31/12/2021 (R$ 3.265 em 
2020), relativos a IRPJ e CSLL referente ao arbitramento de ofício dos lucros de 
controladas no exterior (Norsul Offshore Inc e Consub Delaware LLC), e a glosa 
de despesas contabilizadas em conta de passivo no ano calendário de 2008, 
relativos à dispêndios com parcelamento de INSS e pedido de compensação 
de PIS e COFINS. Baseada na opinião dos seus advogados externos, a Com-
panhia não constituiu provisão para essa contingência por não entenderem 
como provável a probabilidade de perda na decisão. (g) Em 2013, a Compa-
nhia sofreu autuação no montante aproximado de R$ 7.820, valores atualiza-
dos em 31/12/2021 (R$ 7.416 em 2020), relativos a II, IPI, PIS-Importação e 
COFINS-Importação, sob a alegação de que não teria preenchido os requisitos 
necessários à fruição da isenção dos impostos e da alíquota zero das contribui-
ções incidentes na importação de partes e peças destinadas às suas embarca-
ções. Baseada na opinião dos seus advogados externos, a Companhia não 
constituiu provisão para essa contingência por não entenderem como provável 
a probabilidade de perda na decisão. (h) A Companhia é ré em ação cível da 
qual a autora reclama os tributos previdenciários no valor de R$ 38.648, valores 
atualizados em 31/12/2021 (R$ 36.647 em 2020), que lhe foram cobrados pelo 
INSS (retenção de 11% sobre o valor das notas fiscais emitidas pela ré), por ter 
aquela autarquia federal entendido que os contratos celebrados entre as partes 
(contratos de afretamento e operação de ROV’s - Veículos de Operação Remo-
ta), seriam, na realidade, contratos de “cessão de mão-de-obra”. Baseada na 
opinião dos seus advogados externos, a Companhia não constituiu provisão 
para essa contingência por não entenderem como provável a probabilidade de 
perda na decisão. (i) Os registros contábeis e as operações da Companhia e da 
controlada sediada no Brasil estão sujeitos a exame das autoridades fiscais e, 
consequentemente, a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de 
impostos, taxas e contribuições, durante prazos prescricionais variáveis, con-
soante à legislação específica aplicável. 18 Patrimônio líquido. (a) Capital 
social. No exercício de 2021 não houve aumento de capital, mantendo-se as-
sim o montante de R$ 337.921 (trezentos e trinta e sete milhoes novencentos 
e vinte e um mil Reais) e a quantidade de ações de 1.507.871.478.064. (b) 
Dividendos. O estatuto social da Companhia prevê o pagamento de dividen-
dos obrigatórios anuais de, no mínimo, 25% do lucro líquido do exercício, ajus-
tado na forma da legislação societária. As ações preferenciais adquiriram direi-
to a voto, uma vez que permaneceram por mais de três anos sem receber divi-
dendos (Lei nº 6.404/76, art. 111, parágrafo 1º). Tais ações têm prioridade no 
reembolso do capital e direito a dividendos 10% maiores do que os atribuídos às 
ações ordinárias. (c) Ajustes de avaliação patrimonial. (c.1) Variação cam-
bial de controladas no exterior. A conta de Ajustes de avaliação patrimonial 
contempla todas as diferenças cambiais decorrentes da conversão das de-
monstrações financeiras de operações em moeda estrangeira da controlada 
sediada no exterior. (c.2) Contabilidade de hedge (“Hedge Accounting”). A 
Companhia adotou, a partir de 2014, a política de contabilização de diferenças 

cambiais por meio da aplicação do conceito de “hedge de fluxo de caixa”. A 
conta contabilidade de hedge contempla as diferenças cambiais decorrentes 
dos financiamentos das embarcações mencionadas na nota explicativa 16, 
cujas construções foram finalizadas e entregues pelos estaleiros, e que pos-
suem receitas futuras altamente prováveis em dólares, além das diferenças 
cambiais decorrentes dos empréstimos de mútuo Inter companhia mencionados 
na nota explicativa 17. Os valores contabilizados são apresentados conforme 
quadro abaixo:

Diferenças 
cambiais 
(USD x BRL):

2 embar-
cações 
tipo UT 

4000

2 embar-
cações 
tipo P2

2 embar-
cações 

tipo PSV

2 embar-
cações 

tipo 
OSRV

Emprésti-
mo de mú-

tuo inter-
company Total

2014 (4.038) (1.996) (17.133) (6.184) (29.351)
2015 (5.055) (6.940) (130.856) (31.305) (26.043) (200.199)
2016 9.093 4.465 147.989 35.473 14.474 211.494
2017 385 (2.268) (989) (2.872)
2018 (1.738) (22.567) (12.276) (36.581)
2019 3.096 (2.222) (3.495) (2.621)
2020 2.728 (40.689) (27.468) (65.429)
2021 - - - (3.724) (8.650) (12.374)
Total - - - (67.302) (70.631) (137.933)
O hedge de fluxo de caixa é efetivo pois a receita gerada anula e até supera o 
valor principal objeto do hedge, conforme quadro abaixo:
Valores em milhares de dólares Receita  

mensal
Pagamento mensal 

do financiamento
Valor  

líquido
Embarcação tipo OSRV 315 (217) 98
Embarcação tipo OSRV 315 (213) 102
Total embarcações 630 (430) 200
A variação cambial sobre os financiamentos das embarcações que não se 
enquadram nas premissas para a aplicação da contabilidade de hedge, está 
sendo registrada no Resultado. (d) Prejuízo por ação. Prejuízo por ação é 
computado pela divisão do prejuízo pela quantidade média ponderada das 
ações ordinárias e preferenciais do exercício. O cálculo do prejuízo por ação 
básico está demonstrado a seguir: 

Consolidado
Numerador 2021 2020
Prejuízo do exercício (22.306) (101.164)
Denominador (em milhares)
Média ponderada do número de ações 1.004.517 1.004.517
Prejuízo básico e diluído por lote de mil ações - R$ (0, 02) (0, 10)
O cálculo do lucro por ação diluído não é aplicável, visto que a Companhia 
não emitiu ou outorgou instrumentos patrimoniais que devam ser considera-
dos para fim de cálculos do lucro por ação diluído.
19 Receita e custo dos serviços prestados
(a) Receita de prestação de serviços Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita de afretamento 152.299 146.821 219.953 212.782
Impostos sobre serviços prestados (15.598) (15.021) (25.238) (24.129)

136.701 131.800 194.715 188.653
(b) Custo de afretamento e serviços prestados

Controladora Consolidado
Custo de pessoal 2021 2020 2021 2020
Salários (5.835) (4.391) (21.546) (20.789)
Provisão de férias, 13º salário e encargos (4.387) (3.264) (15.879) (16.421)
Benefícios a empregados (1.790) (1.752) (6.037) (6.398)
Custo com alimentação e refeição (382) (379) (1.386) (1.552)
Outros custos com pessoal (374) (218) (374) (1.360)
Outros custos operacionais
Custo com manutenção técnica geral (11.043) (6.891) (14.560) (13.401)
Consumíveis (163) (120) (939) (349)
Serviços técnicos de terceiros (835) (1.362) (1.132) (1.551)
Rancho, estadia e logística de tripulantes (3.459) (2.782) (7.261) (6.904)
Impostos e outros custos com importação (178) (180)
Seguros (3.463) (2.739) (3.463) (2.739)
Comunicação (1.901) (1.490) (2.327) (1.848)
Provisões (3.098) (257) (3.400) (843)
Outros custos (3.339) (5.367) (11.030) (13.053)
Depreciação e amortização (33.611) (33.484) (33.611) (33.484)
Total de custos de afretamento e
serviços prestados (73.858) (64.496) (123.125) (120.692)
Em 2021 tivemos um grande impacto da alta taxa do dolar sobre os itens 
importados para a manutenção das embarcações, o que justifica a variação 
relevante nos itens “Custo com manutenção técnica geral” e “Provisões”.
20 Despesas gerais e administrativas Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Salários (7.049) (7.438) (7.398) (7.802)
Provisão de férias, 13º salário e encargos (4.659) (4.978) (4.939) (5.224)
Benefícios a empregados (2.008) (2.256) (2.250) (2.502)
Despesa com alimentação (610) (675) (639) (713)
Prestação de serviços (advogados,
consultoria, auditoria) (1.999) (3.829) (2.082) (3.931)
Despesas de manutenção e consumo (6) (5) (16) (20)
Aluguéis, impostos e taxas (118) (118)
Despesas com informática e telefonia (209) (479) (210) (483)
Arrendamentos (882) (1.041) (882) (1.041)
Outras (491) (492) (613) (830)

(18.031) (21.193) (19.147) (22.546)
21 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Baixa de recebíveis incobráveis (1.818) (1.818)
Impairment ativo imobilizado (10.767) (10.767)
Outros 3 5 3 5

(1.815) (10.762) (1.815) (10.762)

22 Receitas e despesas financeiras Controladora Consolidado
Despesas financeiras 2021 2020 2021 2020
Variações cambiais e monetárias passivas (47.611) (113.727) (47.611) (113.727)
Juros apropriados de financiamentos (24.026) (25.367) (24.026) (25.367)
Juros sobre impostos (54) (129) (54) (210)
Juros sobre empréstimos de curto prazo (1) (15) (1) (17)
Outras despesas financeiras (1.708) (1.599) (1.761) (1.628)
Total das despesas financeiras (73.400) (140.837) (73.453) (140.949)
Receitas financeiras Variações cambiais 
e monetárias ativas 1.386 5.225 1.406 5.276
Receitas de aplicações de curto prazo 829 10 1.033 13
Outras receitas financeiras 2 55
Total das receitas financeiras 2.217 5.235 2.494 5.289
Despesas financeiras, líquidas (71.183) (135.602) (70.959) (135.660)
23 Imposto de renda e contribuição social
(a) Reconciliação do imposto de renda e da contri-
buição social correntes

Controladora
2021 2020

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (22.227) (101.164)
Alíquota de IRPJ e CSLL - % 34% 34%
Crédito calculado pela alíquota nominal (7.557) (34.396)
Despesas não dedutíveis - permanentes (727) (4.244)
Participação no resultado de controladas (2.026) 310
Imposto de renda e contribuição social (10.310) (38.330)
Créditos tributários ainda não constituídos 10.231 38.330
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente 79
Alíquota Efetiva 0,36% 0%

Consolidado
2021 2020

Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (20.331) (101.007)
Alíquota de IRPJ e CSLL - % 34% 34%
Crédito calculado pela alíquota nominal (6.913) (34.342)
Despesas não dedutíveis - permanentes (749) (3.934)
Imposto de renda e contribuição social (7.662) (38.276)
Créditos tributários ainda não constituídos 5.687 38.119
Imposto de Renda e Contribuição Social corrente 1.975 157
Alíquota Efetiva 9,71% 0,2%
 (b) Imposto de renda e contribuição social diferidos. A Companhia apresenta 
saldos de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social nos montan-
tes de R$ 265.112 e R$ 268.836 (2020 - R$ 265.735 e R$ 269.459), respecti-
vamente, na controladora, e de R$ 283.107 e R$ 286.834 (2020 - R$ 286.149 
e R$ 289.875), respectivamente, no consolidado, cujo respectivo crédito não foi 
contabilizado considerando que não há expectativa de realização. No Brasil, os 
prejuízos fiscais não estão sujeitos a períodos de caducidade, ou seja, não expi-
ram, e estão limitados a uma compensação anual de 30% do valor do lucro tribu-
tável. A Secretaria da Receita Federal do Brasil dispõe do prazo de cinco anos 
para revisão dos procedimentos adotados pelo Grupo para apuração dos impos-
tos diretos, indiretos e contribuições sociais. 24 Parcelamento de tributos. (i) 
Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). Em novembro de 2009, a Compa-
nhia aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal, instituído pela Lei nº 11.941/09 
e pela Medida Provisória no 470/2009, visando equalizar e regularizar os passivos 
fiscais por meio de um sistema especial de pagamento e de parcelamento de 
suas obrigações fiscais e previdenciárias, conforme sumariado a seguir: 

2020 Pagamentos efetuados 2021
Parcelamento IRPJ/CSLL 1.692 (657) 1.035
Parcelamento PIS/COFINS 1.605 (292) 1.313

3.297 (949) 2.348
Total curto prazo 985 995
Total longo prazo 2.312 1.353
Os valores do parcelamento foram consolidados em 2011 e as condições ge-
rais podem ser assim resumidas: (a) Parcelamento efetuado em 180 meses.  (b) 
Movimentação dos valores envolvidos. (c) Conforme permitido pelo programa, a 
Companhia compensou os montantes de R$ 6.572 e R$ 572 de prejuízos fiscais 
e base negativa de contribuição social, respectivamente, com multa e juros. (d) O 
valor do principal atualizado refere-se a contingências classificadas anteriormen-
te como possíveis de perda e, portanto, não haviam sido provisionados. Como 
resultado da adesão ao programa, esse montante foi contabilizado no resultado 
do exercício de 2011 líquido de compensação mencionada no item (c), na rubrica 
“Outras despesas operacionais”. (e) Como consequência da adesão ao REFIS, 
a Companhia obriga-se ao pagamento das parcelas sem atraso superior a três 
meses, bem como a desistência das ações judiciais e renúncia a qualquer ale-
gação de direito sobre a qual se funda as referidas ações, sob pena de imediata 
rescisão do parcelamento e, consequentemente, perda dos benefícios anterior-
mente mencionados. (f) Em outubro de 2015, a Companhia assinou acordo com 
a prefeitura de Niterói para pagamento parcelado de ISS no valor de R$ 1.178 que 
será pago em 48 parcelas mensais de R$ 29. (g) Em dezembro de 2018 a Com-
panhia assinou acordo com a PGFN Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
para o pagamento parcelado de PIS/COFINS no valor de R$ 2.587 que será pago 
em 60 parcelas mensais de R$ 42. 25 Cobertura de seguros (Não auditado). 
A Companhia e suas controladas mantêm coberturas de seguros por montantes 
considerados suficientes para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos.
Ramos Importâncias seguradas

(Não auditado)
Embarcações 1.000.000
Instalações 12.000
Responsabilidade civil 15.000
26 Arrendamento mercantil. A Companhia mantém contratos de arrendamentos de 
embarcações como arrendadora e analisou os contratos de afretamento sob os reque-
rimentos da interpretação ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de 
Arrendamento Mercantil, concluindo que as práticas contábeis adotadas estão ade-
quadas. A tabela abaixo demonstra os valores nominais dos recebimentos mínimos de 
arrendamentos não canceláveis, onde é arrendadora (afretamento de embarcações):

Consolidado
2021 2020

Até um ano 154.790 185.801
Entre dois e cinco anos 56.617 141.861
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Aos Administradores e Acionistas Siem Offshore do Brasil S.A.
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Siem 
Offshore do Brasil S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa para 
o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consoli-
dadas da Siem Offshore do Brasil S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que 
compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31/12/2021 e as respec-
tivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as po-
líticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opi-
nião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Siem 
Offshore do Brasil S.A. e da Siem Offshore do Brasil S.A. e suas controladas 
em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos 
de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus 
fluxos de caixa consolidados 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 individuais e consolidadas". Somos independentes 
em relação à Companhia e suas controladas, 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 conforme essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. A administração da Companhia é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas 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 demons-
trações financeiras individuais e consolidadas, 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 ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras individuais e consolidadas. Nossos objetivos são obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, 
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários to-
madas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de au-
ditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o provenien-
te de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-

mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com 
o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Companhia e suas controladas. • 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 admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias 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 res-
pectivas 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 es-
trutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeti-
vo de apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de 
negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audi-
toria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, 
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles in-
ternos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022
    PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes Ltda. 

CRC 2SP000160/O-5
Valter Vieira de Aquino Junior 
 Contador CRC 1SP263641/O-0

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Sábado, domingo e segunda-feira, 07, 08 e 09/05/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-05-06T18:06:12-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




