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conhecimento inicial dos recebíveis. 2.7. Instrumentos financeiros derivativos: 
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um 
contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, mensurados ao seu 
valor justo. As variações no valor justo desses instrumentos financeiros derivativos 
são reconhecidas imediatamente na demonstração do resultado na rubrica “Resul-
tado financeiro” (Nota 25). Os derivativos oriundos de transações de financiamento 
são reconhecidos no resultado como atividade de financiamento do fluxo de caixa, 
assim como os derivativos oriundos dos negócios operacionais lançados nas ativi-
dades operacionais. 2.8. Contas a receber de clientes: As contas a receber de 
clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços de apoio 
marítimo e afretamento das embarcações no curso normal de suas atividades. A 
Cia., mantém as contas a receber de clientes com o objetivo de arrecadar fluxos de 
caixa contratuais e, portanto, essas contas são inicialmente reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método de taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para perdas. Se o prazo 
de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classi-
ficadas no ativo circulante, caso contrário, estão apresentadas no ativo não circu-
lante. As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do mé-
todo da taxa efetiva de juros menos a constituição de perdas de crédito estimadas 
(“PCE”). 2.9. Depósitos judiciais: Existem situações em que a Cia. questiona a 
legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta des-
tes questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, 
os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem que haja a caracteri-
zação da liquidação do passivo. 2.10. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo 
seu custo histórico, deduzido da depreciação acumulada. O custo histórico inclui os 
gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos subsequentes são 
incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, con-
forme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 
futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. 
O valor contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos 
e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando 
incorridos. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear 
considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil ponderada 
estimada, como segue: Anos: Equipamentos: 5; Benfeitorias em bens flutuantes 
s/ edificações de terceiros: 2. Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revi-
sados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício. O valor contábil de um 
ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do 
ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de 
alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor 
contábil e são reconhecidos em "Outras despesas operacionais, líquidas" na de-
monstração do resultado. 2.11. Contas a pagar aos fornecedores: As contas a 
pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos cir-
culantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as 
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo cus-
to amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.12. Empréstimos e 
financiamentos: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmen-
te, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequente-
mente, mensurados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam 
em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos e financia-
mentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Cia. tenha um 
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses 
após a data do balanço. Os custos de empréstimos e financiamentos gerais e es-
pecíficos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de 
um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período 
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados 
como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefí-
cios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados 
com confiança. Demais custos de empréstimos e financiamentos são reconhecidos 
como despesa no período em que são incorridos. 2.13. Provisões: As provisões 
para ações judiciais (trabalhista, civil, tributária e ambiental) e contratos onerosos 
são reconhecidas quando: (i) A Cia. tem uma obrigação presente ou não formaliza-
da (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor 
puder ser estimado com segurança. As provisões não incluem as perdas operacio-
nais futuras. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é 
reconhecido como despesa financeira. Quando houver uma série de obrigações 
similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração 
a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a 
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na 
mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo 
valor presente dos gastos necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa 
antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor 
do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 2.14. Mobilização de 
embarcações: Referem-se a custos incrementais incorridos pela Cia. para cumprir 
contratos, estes custos foram orçados e contemplados na formação do preço apre-
sentado no processo licitatório com o Cliente. Os custos incrementais do cumpri-
mento de um contrato são custos incorridos para colocar as embarcações da Cia. 
em locais adequados (mobilização de embarcações) e em condições de operar de 
forma a cumprir as obrigações contratuais com os clientes. Esses custos foram 
orçados com os fornecedores e considerados no orçamento e foram incluídos na 
formação de preços apresentada em processo de licitação com o cliente e inclui 
mão de obra direta, transporte da tripulação para o local das embarcações e outros 

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à presença de V.Sªs., as DFs, segundo o que dispõe a Lei 6.404/76, relativas ao exercício encerrado em 31/12/21. Permanecemos à 
disposição dos Srs. acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. A Diretoria.

Balanço patrimonial em 31 de dezembro (Em milhares de Reais)
Nota 31.12.2021 31.12.2020 01.01.2020

(reapresen-
tado)

(reapresen-
tado) (não 
auditado)

Ativo  1.578.127  394.853  308.959
Circulante  291.509  78.322  81.982
Caixa e equivalentes de caixa 6  31.356  30.654  14.337
Aplicações financeiras de curto prazo 7  37.012 – –
Contas a receber 8  78.665  36.057  25.554
Tributos sobre o lucro e outros tributos 
a recuperar 11  23.861  5.510  2.456
Partes relacionadas 12  100.042  2.765  37.142
Despesas antecipadas  2.226  951  614
Valores a restituir 9  1.592  1.233  275
Mobilização de embarcações 13  14.924 – –
Outros ativos 10  1.831  1.152  1.604
Não circulante  1.286.618  316.531  226.977
Mobilização de embarcações 13  37.484 – –
Contas a receber 8  8.701  8.880  4.073
Partes relacionadas 12  336.970 – –
Ativo indenizatório 20  4.604  4.112  3.104
Tributos sobre o lucro e outros tributos 
a recuperar 11  7.954  1.836  819
I.R. e C.S. diferidos 26  65.987  1.356  1.356
Depósitos judiciais 20  460  428  79

 462.160  16.612  9.431
Imobilizado 14  19.743 – –
Direito de uso 15  804.715  299.919  217.546
Passivo e patrimônio líquido  1.578.127  394.853  308.959
Circulante  410.752  143.301  111.435
Empréstimos e financiamentos 16  137.860 – –
Fornecedores e outras contas a pagar 17  34.666  10.212  4.915
Salários e encargos trabalhistas 18  28.070  16.201  15.479
Impostos e contribuições a pagar 19  7.163  2.568  545
Instrumentos financeiros derivativos  3.186 – –
Passivo de arrendamento 15  194.342  102.867  75.174
Partes relacionadas 12  5.465  11.453  15.322
Não circulante  1.156.259  250.105  149.534
Empréstimos e financiamentos 16  434.707 – –
Passivo de arrendamento 15  712.088  241.097  142.372
Provisão para contingências 20  9.464  9.008  7.162
Total do passivo  1.567.011  393.406  260.969
Patrimônio líquido 21  11.116  1.447  47.990
Capital social  149.806  149.806  149.806
AFAC  35.064 – –
Prejuízos acumulados  (173.754)  (148.359)  (101.816)

Demonstração do resultado em 31 de dezembro   
(Em milhares de Reais)

Nota 31.12.2021 31.12.2020
(reapresen-

tado)
Receita líquida de serviços prestados 22  458.593  292.886
Custos dos serviços prestados 23  (430.949)  (240.610)

Lucro bruto  27.644  52.276
Despesas operacionais

Despesas gerais e administrativas 23  (30.998)  (27.041)
Outras receitas operacionais, líquidas 24  6.218  5.513

Lucro operacional  2.864  30.748
Receitas financeiras  7.452  3.655
Despesas financeiras  (37.295)  (17.611)
Resultado com derivativos  (1.831) –
Variação cambial, líquida  (61.216)  (60.750)

Resultado financeiro 25  (92.890)  (74.706)
Prejuízo antes do I.R. e da C.S.  (90.026)  (43.958)
I.R. e C.S. 26

Correntes –  (2.584)
Diferidos  64.631 –

Prejuízo do exercício  (25.395)  (46.542)
Prejuízo básico e diluído por ação–em R$  (0,1695)

Demonstração do resultado abrangente em 31 dezembro  
(Em milhares de Reais)

31.12.2021 31.12.2020
(reapresentado)

Prejuízo do exercício  (25.395)  (46.542)
Outros resultados abrangentes
 Ajustes acumulados de conversão – –
Total do resultado abrangente do exercício  (25.395)  (46.542)

Capital 
social AFAC

Prejuízos 
acumulados Total

Em 1°/01/2020  149.806 –  (101.816)  47.989
Prejuízo do exercício – –  (46.542)  (46.542)
Em 31/12/2020 (reapresentado)  149.806 –  (148.358)  1.447
Em 1°/01/2021  149.806 –  (148.358)  1.447
AFAC –  35.064 –  35.064
Prejuízo do exercício – –  (25.395)  (25.395)
Em 31/12/2021  149.806  35.064  (173.753)  11.116

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)

Nota 31.12.2021 31.12.2020
(reapre-
sentado)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício  (25.395)  (46.542)
Ajustes do Prejuízo :
Depreciação e amortização 23  180.269  90.519
Despesa conforme contrado de compra e venda 20  (36)  838
Despesa com I.R. e C.S. 26  (64.631)  2.584
Resultado com derivativos  (1.831) –
Atualização de aplicação financeira 6 e 7  (1.576)  688
Juros, variações cambiais apropriados e outros  114.480  73.210

 201.280  121.298
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 8  (42.429)  (15.310)
Tributos a recuperar 11  (24.470)  (4.070)
Despesas antecipadas  (1.275)  (337)
Depósitos judiciais 20  (32)  (349)
Valores a restituir 9  (359)  (958)
Mobilização de embarcações 13  (52.408) –
Outros ativos  (679)  452
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar 17  24.454  5.297
Salários e encargos trabalhistas 18  11.869  722
Impostos e contribuições a pagar 19  4.595  2.023
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades ope-
racionais  120.546  108.768
I.R. e C.S. pago –  (2.584)
Juros recebidos  232  (688)
Juros pagos  (4.674) –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades 
operacionais  116.105  105.496
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível 14  (19.842) –
Partes relacionadas–Empréstimos  (475.981)  (48.274)
Aplicações financeiras–aplicações 7  (142.868) –
Aplicações financeiras–resgate 7  107.199 –
Caixa gerado pelas atividades de investimento  (531.492)  (48.274)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos 16  557.058 –
Custos de transação de financiamento pagos 16  (2.940) –
Pagamento de arrendamento 15  (204.407)  (120.077)
Partes relac.–Recebimento de notas promissórias  299.485 332.909
Partes relac.–Pagamento de notas promissórias  (238.124)  (253.737)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos  5.017 –
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de fi-
nanciamentos  416.089  (40.905)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa, líquido  702  16.317
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  30.654  14.337
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício  31.356  30.654

Demonstrações dos fluxos de caixa (Em milhares de Reais)

Demonstrações do valor adicionado em 31/12/2021 e 2020  
(Em milhares de Reais)

2021 2020
Receitas
Prestação de serviços e afretamento  508.165  324.135
Outras receitas, líquidas  23.833  17.979

 531.998  342.114
Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados  (121.131)  (58.783)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros  (431)  2.213

 (121.562)  (56.570)
Valor adicionado (consumido) bruto  410.436  285.544
Depreciação, amortização e impairment  (180.269)  (90.519)
Valor adicionado (consumido) líquido pela entidade  230.167  195.025
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras e derivativos  7.452  3.655
Variação cambial ativa  34.481  3.334

 41.933  6.989
Valor adicionado total a distribuir  272.100  202.014
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos  (176.717)  (131.869)
Impostos, taxas e contribuições
 Federais correntes  (47.112)  (33.069)
 Federais diferidos  64.631 –
 Municipais  (2.829)  (1.401)
Juros, despesas bancárias, derivativos e outros  (39.126)  (17.611)
Aluguéis de imóveis, equipamentos e veículos  (646)  (524)
Variação cambial passiva  (95.697)  (64.084)
Lucro do exercício  25.396  46.544
Valor adicionado distribuído  (272.100)  (202.014)

Notas explicativas da administração às DFs em 31/12/21 
 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A CBO Serviços Marítimos S.A. (“CSM”) foi constituída 
no ano de 2007. Sua sede está localizada na Av. do Contorno, nº2, CEP: 24.110-200 
– Barreto – Niterói–RJ. A Cia. tem como objeto social a prestação de serviços ma-
rítimos especiais em alto mar, submarino e entre portos e instalações de extrações 
de minerais situados em oceanos, mares e hidrovias e a prestação de serviços 
marítimos de apoio a essas atividades; navegação de apoio marítimo; serviços de 
reboque e de socorro marítimo; a importação e/ou exportação de bens e serviços 
relacionados com as demais atividades sociais; a representação e/ou agenciamen-
to de empresas de navegação, nacionais ou estrangeiras, seja como quotista, acio-
nista ou outra modalidade. Adicionalmente a Cia. opera o contrato de logística inte-
grada que provê soluções com gestão e operacionalização de toda a cadeia de 
suprimentos para as unidades marítimas, integrando logística offshore, armazena-
mento onshore e transporte terrestre de cargas e suprimentos. No exercício de 2021 
ocorreu a transição de empresa LTDA para S.A. através de AGE. Com isso, o Ca-
pital Social em 31/12/2021 é de R$149.806, dividido em 149.806.074 ações de 
valor nominal de R$ 1,00. Em 31/12/2020 o capital era composto de R$149.806, 
dividido em 149.806.074 quotas de valor nominal de R$1,00 cada uma, assim 
distribuídas entre os sócios-quotistas (Nota 21). Conforme termo de autorização no 
525 da Agência Nacional de Transporte Aquaviários (“ANTAQ”) de 2/06/2009, a 
Cia. está autorizada a operar como empresa brasileira de navegação (“EBN”), na 
navegação de apoio marítimo. As fontes de receita da Cia. são, exclusivamente, 
oriundas da prestação de serviços, mediantes contratos firmados, substancialmen-
te, com um único cliente, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (“Petrobras”). A 
emissão dessas DFs foi autorizada pela Administração da Cia. em 20/04/2022. 1.1. 
Capital circulante líquido: Em dezembro de 2021, a Cia. apresentou capital cir-
culante líquido negativo de R$ 119.243 (em 31/12/2020, foi negativo em R$ 64.980), 
a Cia. teve uma geração de caixa operacional líquido no montante de R$ 116.105, 
demonstrando a capacidade em gerar caixa em suas operações. As entradas no 
fluxo caixa da Cia. decorrem, substancialmente, das receitas geradas pelos contra-
tos de longo prazo. Dessa forma, considerando os contratos firmados para os 
próximos anos, é esperado que o fluxo de caixa operacional líquido se mantenha 
para os próximos períodos. O Grupo CBO preparou estas DFs no pressuposto de 
continuidade operacional e julga adequada essa conclusão que é baseada nos 
contratos firmados. 1.2. Impactos Covid-19: A Cia. continua monitorando, de forma 
qualitativa e quantitativa, os principais fatores de riscos econômico-financeiros ou 
operacionais causados pela pandemia de Covid-19 que pudessem refletir direta-
mente ou indiretamente nas suas DFs. A atividade de apoio offshore por ser neces-
sária à atividade de produção de petróleo é classificada como um serviço essencial 
para a sociedade, conforme redação dada pelo Decreto Federal n° 10.292/2020–Art. 
1º, inciso XXVII e, portanto, as atividades operacionais da Cia. não foram interrom-
pidas. Os principais assuntos de monitoramento são (i) segurança e saúde; (ii) 
operações, (iii) financeira e (iv) contábil. Para cada uma dessas quatro esferas, a 
Cia. mantém esse monitoramento sobre as medidas e ações preventivas. 2. Resu-
mo das principais práticas contábeis: 2.1. Base de preparação e apresentação: 
As DFs foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, 
no caso de certos ativos financeiros e passivos financeiros (inclusive instrumentos 
derivativos), tem seu custo ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A 
preparação de DFs requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exer-
cício de julgamento por parte da Administração da Cia. no processo de aplicação 
das políticas contábeis da Cia.. Aquelas áreas que requerem maior nível de julga-
mento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e esti-
mativas são significativas para as DFs, estão divulgadas na Nota 3. a. DFs.: As DFs 
foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo CPC. Elas também estão em conformidade com 
as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting 
Standards (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”). b. Demonstração do valor adicionado: A apresentação da Demonstra-
ção do Valor Adicionado (“DVA”), é requerida pela legislação societária brasileira e 
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Cias. abertas. A DVA foi 
preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 
09–"Demonstração do Valor Adicionado". As IFRS não requerem a apresentação 
dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está 
apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demons-
trações contábeis. Moeda de apresentação e moeda funcional: As DFs do exer-
cício findo em 31/12/2021 e 2020 estão apresentadas em Real (“R$”), que é a 
moeda funcional e a moeda de apresentação. 2.2. Novas normas, revisões e 
interpretações: As seguintes normas alteradas e interpretações efetivas para os 
exercícios iniciados após 1º/01/2021 não tiveram impacto significativo nas DFs da 
Cia.: • Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30/06/2021 (alteração 
ao CPC 06). • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 
27). • Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15). • Classificação do 
Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26). • Divulgação de 
Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26). • Definição de Estimativas Contábeis 
(Alterações ao CPC 23). • Contratos Onerosos–custos para cumprir um contrato 
(alterações ao CPC 25). • Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decor-
rentes de uma única transação (alterações ao CPC 32). 2.3. Caixa e equivalentes 
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de 
até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 2.4. Aplicações 
financeiras de curto prazo: As aplicações de curto prazo, possuem alta liquidez 
e são prontamente conversíveis em caixa. Estas aplicações são mantidas em fun-
dos cambiais com a finalidade de minimizar o impacto da desvalorização do real 
frente ao dólar e para atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para 
investimentos ou outros propósitos. 2.5. Apresentação das informações por seg-
mentos: As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo 
consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões 
operacionais. A Diretoria é responsável pela alocação de recursos, avaliação de 
desempenho dos segmentos operacionais e pelas decisões estratégicas do Grupo 
CBO. Os segmentos do Grupo CBO estão apresentados na Nota 28. 2.6. Ativos 
financeiros: 2.6.1. Classificação: A Cia. classifica seus ativos financeiros sob a 
seguinte categoria de mensuração: a. mensurados ao custo amortizado. A classi-
ficação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos finan-
ceiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. 2.6.2. Reconhecimento e men-
suração: Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na 
data de negociação, data na qual a Cia. se compromete a comprar 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 Cia. tenha transfe-
rido substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. A mensuração 
inicial é a valor justo e não foi alterada com a adoção do CPC 48. Subsequentemen-
te, os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa 
tenham vencido ou tenham sido transferidos; nesse último caso, desde que a Cia. 
tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de proprieda-
de. Os ativos financeiros mensurados a valor justo pelo meio do resultado são, 
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os ganhos ou perdas decor-
rentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Resul-
tado financeiro”, no período em que ocorrem. (a) Custo amortizado: Os ativos, que 
são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxo de caixa 
representam apenas o pagamento 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 método da taxa efetiva de juros. Quais-
quer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no 
resultado e apresentados em “Resultado financeiro”. As perdas por impairment, 
quando ocorridas, são apresentadas em uma conta separada na demonstração do 
resultado. Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado estão divulgados 
na Nota 5. 2.6.3. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos 
financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado 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 realizar o ativo e liquidar o passivo simulta-
neamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser 
aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou 
falência da empresa ou da contraparte. 2.6.4. Impairment de ativos financeiros: 
Ativos mensurados ao custo amortizado: A Cia. avalia, em base prospectiva, as 
perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo 
amortizado. A metodologia de cálculo do impairment aplicada depende de ter havi-
do ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber 
de clientes, a Cia. aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 
48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do re-

custos diretamente relacionados à operação da embarcação. A Cia. avaliou os 
custos nos seguintes termos: (a) Que todos os custos se referem diretamente ao 
contrato e são especificamente identificados; (b) Os custos incorridos pela Cia. que 
serão usados para satisfazer as obrigações de desempenho no contrato com o 
cliente; e (c) Na determinação do valor do contrato com o cliente, a Cia. considerou 
todos esses custos e acredita que serão recuperados ao longo da vida útil do con-
trato. Os ativos do contrato são amortizados linearmente a partir do início da ope-
ração da embarcação ao longo do período do contrato. 2.15. Arrendamento: A Cia. 
avalia se um contrato é ou contém um arrendamento baseado na definição de ar-
rendamento. Um contrato é ou contém um arrendamento se transfere o direito de 
controlar o uso de um ativo identificado por um período em troca de contraprestação. 
A Cia. reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento na data 
de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo 
custo e subsequentemente pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e 
perdas ao valor recuperável, e ajustado por certas atualizações do passivo de ar-
rendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor pre-
sente dos pagamentos de arrendamento que não foram pagos na data de início, 
descontados usando a taxa de juros implícita no arrendamento ou, se essa taxa não 
puder ser determinada imediatamente, a taxa de empréstimo incremental da Cia.. 
Na contratação de cada arrendamento, a Cia. realiza estudos de viabilidade e 
aplica julgamentos e, para determinar o prazo do arrendamento, a administração 
considera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para 
o exercício de uma opção de prorrogação ou para o não exercício da opção de 
rescisão. As opções de prorrogação são incluídas no prazo do arrendamento so-
mente quando há certeza razoável de que o arrendamento não será rescindido. 
2.16. I.R. e C.S.–correntes e diferidos: As despesas de I.R. e C.S. do exercício 
compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são 
reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem 
relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no re-
sultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio 
líquido ou no resultado abrangente. O encargo de I.R. e a C.S. correntes e diferidos 
é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente pro-
mulgadas, na data do balanço do país em que a entidade atua e gera o lucro tribu-
tável. A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Cia. nas 
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regula-
mentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, 
quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades 
fiscais. O I.R. e a C.S. correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuin-
te, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O I.R. e a C.S. 
diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças 
temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos 
e seus valores contábeis nas DFs. Entretanto, o I.R. e a C.S. diferidos não são 
contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma 
operação que não seja uma combinação de negócios, a qual, na época da transa-
ção, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). O I.R. e 
a C.S. diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de 
que lucro tributável futuro esteja disponível e/ou no limite do passivo diferido e 
contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas. Os tributos diferidos 
ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito 
legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos forma, impos-
tos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em 
geral são apresentados em separado, e não pelo líquido. A Administração da Cia., 
entende que podem existir obrigações, relativas ao I.R. e de C.S. de exercícios 
anteriores (últimos cinco anos), uma vez que não é possível conseguir aceitação 
final e definitiva das declarações de I.R. e C.S. no Brasil. Adicionalmente, as leis 
fiscais em geral são, sob certos aspectos, vagas e suscetíveis de sofrerem modifi-
cações imprevistas em sua interpretação. Dessa forma, com base na opinião de 
seus assessores jurídicos, a Administração da Cia. é de opinião que todos os im-
postos têm sido pagos ou provisionados adequadamente e, em 31/12/2021, não 
tem conhecimento de ações de vulto formalizadas, ou não, contra a Cia. que impli-
cassem na constituição de provisão ou divulgação adicional para cobrir eventuais 
desembolsos futuros. 2.17. Benefícios a empregados: (a) Obrigações de apo-
sentadoria: A Cia. faz contribuições para planos de seguro de pensões públicas 
ou privadas de forma obrigatória, contratual ou voluntária, não tendo qualquer obri-
gação adicional de pagamento depois de que a contribuição é efetuada. As contri-
buições são reconhecidas como despesa de benefícios a empregados, quando 
devidas, as contribuições feitas antecipadamente são reconhecidas como um ativo 
na proporção em que um reembolso em dinheiro ou uma redução dos pagamentos 
futuros estiver disponível. (b) Participação nos lucros: A Cia. reconhece a despe-
sa de participação nos resultados com base em metodologia, que leva em conta o 
lucro atribuído aos acionistas do Grupo CBO após certos ajustes. A Administração 
reconhece uma provisão quando estiver contratualmente obrigado ou quando hou-
ver uma prática anterior que tenha gerado uma obrigação não formalizada (cons-
tructive obligation). 2.18. Reconhecimento da receita: A receita compreende o 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de pro-
dutos e serviços em conformidade com o CPC 47 e da operação de afretamento de 
embarcações conforme o CPC 06 (R2), no curso normal das atividades. A receita 
é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, bem como das eliminações 
das vendas entre empresas do Grupo CBO. (a) Receita de afretamento e serviços 
marítimos: A Cia. presta serviço de afretamento de embarcações, serviços marí-
timos especiais em alto mar, de transporte marítimo de materiais e equipamentos 
entre portos e instalações de extrações minerais situados em oceanos, mares e 
hidrovias. Esses serviços são prestados com base em contrato de preço fixo de 
diárias com eficiência medida em bases mensais. Os períodos dos contratos, ge-
ralmente, variam entre 2 a 8 anos, renováveis pelo mesmo período caso as partes 
envolvidas não se posicionem de forma contrária.

Tipo de 
serviço

Natureza e a epóca do cumprimento das obrigações de  
desempenho, incluindo condições de pagamento significativas Reconhecimento da receita conforme CPC47

Afretamento 
de embarca-

ções

As receitas são aputadas ao longo do mês através de medição da 
disponibilidade diária das embarcações. A medição é validada pelo 
cliente e reconhecida no resultado. Os valores são recebidos em 30 

dias da data do faturamento.

A receita é reconhecida ao longo do tempo conforme os serviços são prestados. 
O estágio de conclusão para determinar o valor da receita a ser reconhecida é 
avaliado com base em medições do serviço realizado. O valor da prestação de 

serviços é determinado com base nos valores estabelecidos nos contratos.
Prestação 
de serviços 

de apoio 
marítimo

As receitas são apuradas ao longo do mês através de medição da 
disponibilidade diária das embarcações. A medição é validada pelo 
cliente e reconhecida no resultado. Os valores são recebidos em 30 

dias da data do faturamento.

A receita é reconhecida ao longo do tempo conforme os serviços são prestados. 
O estágio de conclusão para determinar o valor da receita a ser reconhecida é 
avaliado com base em medições do serviço realizado. O valor da prestação de 

serviços é determinado com base nos valores estabelecidos nos contratos.

(b) Logística integrada

Obrigações de desempenho descritas no contrato de Logística Integrada
Forma de medição 

descrita no contrato

Natureza e a epóca do cum-
primento das obrigações 

de desempenho, incluindo 
condições de pagamento 

significativas
Reconhecimento da receita 

conforme CPC 47
Serviço de apoio terrestre para Unidades Marítimas - Infraestrutura Diária

Ao final de cada mês a 
medição é validada pelo 
cliente e reconhecida no 
resultado. Os valores são 

recebidos em 30 dias da data 
do faturamento.

A receita é reconhecida ao 
longo do tempo conforme os 
serviços são prestados. O 
estágio de conclusão para 

determinar o valor da receita 
a ser reconhecida é avaliado 
com base em medições do 
serviço realizado. O valor 
da prestação de serviço é 

determinado com base nos 
valores estabelecidos nos 

contratos.
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A Cia. reconhece a receita de serviços quando da transferência do controle dos bens e serviços. (c) Receita financeira: A 
receita financeira é reconhecida conforme prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa efetiva de 
juros. A receita de juros de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado é incluída os ganhos (perdas) 
líquidas de valor justo com esses ativos. A receita de juros de ativos financeiros ao custo amortizado calculada utilizando o 
método de taxa de juros efetiva é reconhecida na demonstração do resultado como parte da receita financeira de juros. A receita 
financeira é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva ao valor contábil bruto de um ativo financeiro exceto para 
ativos financeiros que, posteriormente, estejam sujeitos à perda de crédito. No caso de ativos financeiros sujeitos à perda de 
crédito, a taxa de juros efetiva é aplicada ao valor contábil líquido do ativo financeiro (após a dedução da provisão para perdas). 
2.19. Distribuição de dividendos: A distribuição de dividendos para os acionistas da Cia. é reconhecida como um passivo 
nas DFs ao final do exercício, quando aplicável, com base no estatuto social, tendo como contrapartida o patrimônio líquido. 
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em As-
sembleia Geral/Conselho de Administração. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos significativos: As estimativas 
e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As revisões das estimativas são reconhe-
cidas prospectivamente Com base em premissas, a Cia. faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes poderão diferir dos 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 a seguir: (a) Taxa incremental sobre empréstimos do arrendatário (Nota 15): A Cia. 
não tem condições de determinar a taxa de juros implícita no arrendamento. Portanto, a taxa incremental sobre o empréstimo 
do arrendatário é utilizada para o cálculo do valor presente dos passivos de arrendamento no registro inicial do contrato. A 
taxa incremental sobre empréstimo do arrendatário é a taxa de juros que o arrendatário teria que pagar ao tomar recursos 
emprestados para a aquisição de ativo semelhante ao ativo objeto do contrato de arrendamento, por prazo e garantia seme-
lhantes. A obtenção desta taxa envolve um elevado grau de julgamento, e deve ser função do risco de crédito do arrendatário, 
do prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade das garantias oferecidas e do ambiente econômico em que a 
transação ocorre. O processo de apuração da taxa utiliza, preferencialmente, informações prontamente observáveis, a partir 
das quais deve proceder aos ajustes necessários para se chegar à sua taxa incremental de empréstimo. Conforme permitido 
no expediente prático, a taxa incremental da Cia. foi determinada com base em um agrupamento de contratos, uma vez que 
os contratos agrupados possuem características similares. A Cia. adotou o referido expediente prático por entender que os 
efeitos de sua aplicação não divergem materialmente da aplicação aos arrendamentos individuais. O tamanho e a composição 
das carteiras foram definidos conforme as seguintes premissas: (a) ativos de naturezas similares e (b) prazos remanescentes 
com relação à data de aplicação inicial similares. (b) Arrendamento (Nota 15): Na contratação de cada arrendamento, a Cia. 
realiza estudos de viabilidade e aplica julgamentos e, para determinar o prazo do arrendamento, a administração considera 
todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para o exercício de uma opção de prorrogação ou para o 
não exercício da opção de rescisão. As opções de prorrogação são incluídas no prazo do arrendamento somente quando há 
certeza razoável de que o arrendamento não será rescindido. (c) Provisões para contingências (Nota 20): No curso normal 
de suas operações, a Cia. está exposta ao risco de ser acionado judicialmente. As provisões para ações judiciais são estimadas 
pela Administração em conjunto com seus assessores legais. As provisões são mensuradas com base na melhor estimativa 
da Administração, consubstanciada na opinião de seus assessores legais, sobre o provável desembolso futuro que uma ação 
judicial pode gerar para a Cia.. (d) I.R. e C.S. correntes e diferidos (Nota 26): A Cia. está sujeita ao imposto sobre a renda 
no país em que opera. É necessário um julgamento significativo para determinar a provisão para impostos sobre a renda. Em 
muitas operações, a determinação final dos tributos é incerta. A Cia. também reconhece provisões por conta de situações 
em que é provável que valores adicionais de impostos sejam devidos. Quando o resultado dessas questões é diferente dos 
valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e diferidos no período 
em que o valor definitivo é determinado. (e) Perda de crédito esperada (Nota 8): A Cia. reconhece provisão para perdas de 
crédito esperadas em ativo financeiro mensurado ao custo amortizado, em recebível de arrendamentos dos quais devem ser 
aplicados os requisitos de redução ao valor recuperável. A Cia. mensura a provisão através da análise histórica nos últimos 
5 anos de cada cliente individualmente. (f) Provisão para faturamento (Nota 22): Quando da prestação do serviço e não 
recebimento do relatório de medição do cliente, a Cia. realiza provisão da receita de serviço já realizado, porém não faturado, 

com base no contrato entre as partes, dentro de sua competência. O relatório de medição recebido posteriormente reflete 
o valor das diárias contratadas. 4. Explicação da adoção inicial às IFRS: Como relatado na nota explicativa 2.1(a), estas 
são as primeiras DFs da Cia. preparadas de acordo com as IFRS. As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa 
2 foram aplicadas na preparação das DFs para o ano encerrado em 31/12/2021, nas informações comparativas apresenta-
das nestas DFs para o ano encerrado em 31/12/2020 e na preparação do balanço patrimonial de abertura em IFRS para a 
posição financeira em 1º/01/2020 (data de transição da Cia.). Na preparação de sua demonstração de posição financeira de 
abertura em IFRS, a Cia. ajustou valores anteriormente apresentados em DFs preparadas de acordo com a prática contábil 
anteriormente adotadas. Uma explicação de como a transição da prática contábil anteriormente adotada para IFRS afetou a 
posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Cia. é apresentada nas tabelas seguintes e nas notas 
que acompanham as tabelas. a) Reconciliação do Patrimônio Líquido

01.01.2020 31.12.2020

Nota
CPC 
PME

Efeitos da 
transição 

para o IFRS IFRS CPC PME

Efeitos da 
transição 

para o IFRS IFRS
Ativo  91.413  217.546  308.959  94.934  299.919  394.853
Circulante  81.982 –  81.982  78.322 –  78.322
Caixa e equivalentes de caixa 6  14.337 –  14.337  30.654 –  30.654
Contas a receber 8  25.554 –  25.554  36.057 –  36.057
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recu-
perar 11  2.456 –  2.456  5.510 –  5.510
Partes relacionadas 12  37.142 –  37.142  2.765 –  2.765
Despesas antecipadas  614 –  614  951 –  951
Valores a restituir 9  275 –  275  1.233 –  1.233
Outros ativos 10  1.604 –  1.604  1.152 –  1.152
Não circulante  9.431  217.546  226.977  16.612  299.919  316.531
Contas a receber 8  4.073 –  4.073  8.880 –  8.880
Ativo indenizatório 20  3.104 –  3.104  4.112 –  4.112
Tributos sobre o lucro e outros tributos a recu-
perar 11  819 –  819  1.836 –  1.836
I.R. e C.S. diferidos 26  1.356 –  1.356  1.356 –  1.356
Depósitos judiciais 20  79 –  79  428 –  428

 9.431 –  9.431  16.612 –  16.612
Direito de uso –  217.546  217.546 –  299.919  299.919
Passivo e patrimônio líquido  91.413  217.546  308.959  94.934  299.919  394.853
Circulante  36.261  75.174  111.435  40.434  102.867  143.301
Fornecedores e outras contas a pagar 17  4.915 –  4.915  10.212 –  10.212
Salários e encargos trabalhistas 18  15.479 –  15.479  16.201 –  16.201
Impostos e contribuições a pagar 19  545 –  545  2.568 –  2.568
Passivo de arrendamento 15 –  75.174  75.174 –  102.867  102.867
Partes relacionadas 12  15.322 –  15.322  11.453 –  11.453
Não circulante  7.162  142.372  149.534  9.008  241.097  250.105
Passivo de arrendamento 15 –  142.372  142.372 –  241.097  241.097
Provisão para contingências 20  7.162 –  7.162  9.008 –  9.008
Total do passivo  43.423  217.546  260.969  49.442  343.964  393.406
Patrimônio líquido 21  47.990 –  47.990  45.492  (44.045)  1.447
Capital social  149.806 –  149.806  149.806 –  149.806
Prejuízos acumulados (101.816) – (101.816)  (104.314)  (44.045)  (148.359)
b) Reconciliação da demonstração do resultado para o ano encerrado em 31/12/2020

31.12.2020

Nota
CPC 
PME

Efeitos da 
transição 

para o IFRS IFRS
Receita líquida de serviços prestados 22  292.886 –  292.886
Custos dos serviços prestados 23  (270.168)  29.558  (240.610)
Lucro bruto  22.718  29.558  52.276
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas 23  (27.041) –  (27.041)
Outras receitas operacionais, líquidas 24  5.513 –  5.513
Lucro operacional  1.190  29.558  30.748
Receitas financeiras  3.655 –  3.655
Despesas financeiras  (4.484)  (13.127)  (17.611)
Variação cambial, líquida  (274)  (60.476)  (60.750)
Resultado financeiro 25  (1.103)  (73.603)  (74.706)
Prejuízo antes do I.R. e da C.S.  87  (44.045)  (43.958)
I.R. e C.S. 26
Correntes (2.584) - (2.584)
Prejuízo do exercício  (2.497)  (44.045)  (46.542)
Ajustes materiais para as demonstrações de fluxo de caixa para 2020: Os 
fluxos de caixa do exercício findo em 31/12/2020 e 31/12/2021, tanto para o Grupo 
e da Cia., foram preparados de acordo com o pronunciamento CPC 03 (R2) o qual 
é consistente com os requerimentos do IAS 7. Consequentemente, não existem 
diferenças materiais entre a demonstração de fluxo de caixa apresentado sob as 
IFRS e a demonstração de fluxos de caixa apresentada sob as práticas contábeis
adotadas no Brasil. 31.12.2020

FLUXOS DE CAIXA DAS Nota
CPC 
PME

Efeitos da 
transição 

para o IFRS IFRS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do exercício  (2.498)  (44.044)  (46.542)
Ajustes do Prejuízo :
Depreciação e amortização 23 –  90.519  90.519
Despesa conforme contrado de compra 
e venda 20  838 –  838
Despesa com I.R. e C.S. 26  2.584 –  2.584
Atualização de aplicação financeira 6 e 7  690  (2)  688
Juros, variações cambiais apropriados 
e outros  (391)  73.601  73.210

 1.223  120.075  121.298
Redução (aumento) nos ativos:
Contas a receber 8  (15.310) –  (15.310)
Tributos a recuperar 11  (4.070) –  (4.070)
Despesas antecipadas  (337) –  (337)
Depósitos judiciais 20  (349) –  (349)
Valores a restituir 9  (958) –  (958)
Outros ativos  452 –  452
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores e outras contas a pagar 17  5.297 –  5.297
Salários e encargos trabalhistas 18  722 –  722
Impostos e contribuições a pagar 19  2.023 –  2.023
Caixa gerado pelas (aplicado nas) ativi-
dades operacionais  (11.307)  120.075  108.768
I.R. e C.S. pago  (2.584) –  (2.584)
Juros recebidos  114  (802)  (688)
Juros pagos  (804)  804 –
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais  (14.581)  120.077  105.496
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
DE INVESTIMENTO
Partes relacionadas–Empréstimos  (48.274) –  (48.274)
Caixa gerado pelas atividades de 
investimento  (48.274) –  (48.274)
FLUXOS DE CAIXA DAS 
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pagamento de arrendamento 15 –  (120.077)  (120.077)
Partes relacionadas–Recebimento de 
notas promissórias 332.909 – 332.909
Partes relacionadas–Pagamento de no-
tas promissórias

 
(253.737) –  (253.737)

Caixa gerado pelas (aplicado nas) ativi-
dades de financiamentos  79.172  (120.077)  (40.905)
Aumento no caixa e equivalentes de 
caixa, líquido  16.317  0  16.317
Caixa e equivalentes de caixa no início 
do exercício  14.337 –  14.337
Caixa e equivalentes de caixa no final 
do exercício  30.654 –  30.654
5. Gestão de risco financeiro: 5.1. Fatores de risco financeiro: As atividades da 
Cia. o expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco de 
moeda), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da 
Cia. concentra-se na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro, assim usa instrumentos 
financeiros derivativos para proteger certas exposições a risco. A gestão de risco é 
realizada pela tesouraria, 2º as políticas aprovadas pelo Conselho de Administra-
ção. A tesouraria identifica, avalia e protege contra eventuais riscos financeiros. O 
Conselho de Administração avalia e aprova todas as operações que geram obriga-
ções da Cia., incluindo os planos de proteção por meio de swap, acima do limite de 
materialidade estipulado em R$ 500. (a) Risco de mercado: Risco de mercado é o 
risco de que alterações nos preços de mercado–tais como taxas de câmbio, taxas 
de juros e preços de ações–irão afetar os ganhos da Cia. ou o valor de seus instru-
mentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar 
e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e 
ao mesmo tempo otimizar o retorno. Risco de preço: A Cia. tem por política adotar 
com seus clientes contratos de longo prazo, de forma a mitigar o risco de preço. 
Ademais, os investimentos no setor estão ligados ao preço do barril. O que torna o 
mercado mais estável. Risco de juros: A principal exposição da Cia. às taxas de juros 
está em seus contratos de financiamento, que são majoritariamente de longo prazo. 
A Cia. tem por política manter os seus contratos com taxas pré-fixadas, conforme 
apresentado na Nota 16, para mitigar o risco de oscilações relevantes impactarem 
seus resultados. Risco cambial dos ativos e passivos financeiros: O risco cambial 
decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio de moedas diferentes 
da moeda funcional utilizadas pela Cia.. A Administração da Cia. considerou a 
projeção do Dólar Norte-americano para 31/12/2022 em R$5,50 (2021 -R$ 5,01), 
conforme edição do Relatório de Mercado Focus do Banco Central do Brasil de 
18/02/2022 e 29/01/2021, respectivamente, para testar a sensibilidade do balanço 
e do resultado às variações do Dólar. O teste consiste em um cenário de stress 
do câmbio citado anteriormente do Dólar frente ao Real em 25% (possível) e 50% 
(remoto). Os resultados são apresentados abaixo:

Posição em 31/12/2021
Ativos Passivos R$

financeiras 
em Dólar 

convertidos 
para R$

financeiros 
em Dólar 

convertidos 
para R$

Expo-
sição 

líquida Provável
Possível ∆ 

25%
Remoto ∆ 

50%
5,50 6,88 8,25

Cia.  411.781  (3.750.663) (3.338.882)  (3.387.751)  (2.708.231) (2.258.501)
Efeito no resultado e no patrimônio líquido  (48.869)  630.651  1.080.381
Cotação em 31/12/2021  R$ 5,58

Posição em 31/12/2020
Ativos Passivos R$

financeiras em 
Dólar converti-

dos para R$

financeiros em 
Dólar converti-

dos para R$

Expo-
sição 

líquida Provável
Possível ∆ 

25%
Remoto ∆ 

50%
5,01 6,26 7,52

Cia. –  (343.964)  (343.964) (356.782)  (285.540)  (237.697)
Efeito no resultado e no patrimônio líquido  (12.818)  58.424  106.267
Cotação em 31/12/2020  R$ 5,20
A Cia. possui os seguintes ativos e passivos, diferentes da moeda funcional, que 
podem exercer influência, sobre o resultado da Cia., pela variação de câmbio:

Em milhares de reais Consolidado Exposto ao Câmbio
2021 2020

Ativo circulante
Partes relacionadas 74.811 –

Ativo não circulante
Partes relacionadas 336.970 –

411.781 –
Em milhares de Reais Consolidado Exposto ao Câmbio

2021 2020
Passivo circulante

Empréstimos e financiamentos 137.860 –
Passivo de arrendamento 194.342 102.867
Instrumentos financeiros derivativos 3.186 –

Passivo não circulante
Empréstimos e financiamentos 434.707 –
Passivo de arrendamento 703.718 241.097

3.750.663 343.964
(b) Risco de crédito: O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco 
de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixas contratuais de-
correntes de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (contas a receber), 
instrumentos derivativos favoráveis, depósitos em bancos e em outras instituições 
financeiras. Em relação ao risco de crédito decorrente de exposições de crédito a 
clientes atuais o grupo utiliza, o relatório do aging list para debate e análise simplifi-
cada das perdas de crédito esperadas para seus recebíveis. (Nota 8) A experiência 
do Grupo sobre o histórico de perdas de créditos é utilizada para estimar as perdas 
esperadas gerando uma taxa de inadimplência histórica. Apesar dos recebíveis da 
Cia. concentrarem-se substancialmente em um principal cliente, o risco de inadim-
plência é insignificante em função da natureza dos serviços prestados pela Cia., e 
por via de padrão histórico, o principal cliente honrar suas obrigações contratuais. 
A Cia. mantém as transações mencionadas acima com bancos e instituições finan-
ceiras de primeira linha.

2021 2020
brA-3  542  3
brA-1  67.826  30.650

 68.368  30.654
(c) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada pela tesouraria da 
Cia., no qual monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez para as-
segurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. 
A tesouraria investe o excesso de caixa em contas bancárias com incidência de 
juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e TVM, escolhendo instrumentos 
com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficien-
te conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. A tabela a seguir 
analisa os passivos financeiros não derivativos que são liquidados em uma base 
líquida pela Cia., por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanes-
cente entre a data do balanço patrimonial e a data contratual do vencimento. Os 
valores divulgados na tabela a seguir são os montantes dos fluxos de caixa não 
descontados contratados.

Menos 
de 

um ano

Entre 
um e 

dois anos

Entre 
dois e 

seis anos Total
Em 31/12/2021
Empréstimos e financiamentos  159.995  224.482  223.608  608.085
Fornecedores  34.666 – –  34.666
Instrumentos financeiros derivativos  3.186 – – –
Partes relacionadas  5.465 – – –

 203.312  224.482  223.608  642.751
5.2. Gestão de capital: Os objetivos da Cia., ao administrar seu capital são os de 
manter a capacidade de continuidade de seus negócios, oferecendo retorno aos 
acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura 
de capital ideal para reduzir seu custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital, 
a Administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, 
rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, 
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de 
endividamento. A Administração mitiga os riscos de liquidar suas obrigações de 
empréstimos de longo prazo por meio do fluxo de caixa gerado pelas operações 
de apoio marítimo, que mantém periodização de realização semelhante aos venci-
mentos das parcelas dos contratos de empréstimos relacionados. Adicionalmente, a 
Administração da Cia. monitora seus fluxos de caixa através de modelos específicos 
de acordo com a maturidade da projeção das entradas e saídas de caixa, realizando 
reuniões periódicas para avaliar a situação de liquidez da Cia. e revisão das proje-
ções de entrada e saída de caixa. 5.3. Estimativa do valor justo: Pressupõe-se 
que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores 
pelo valor contábil, menos a perda (“impairment”) no caso de contas a receber, 
estejam próximos de seus valores justos. A tabela abaixo classifica os instrumentos 
financeiros contabilizados ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os 
diferentes níveis são definidos como segue: • preços cotados (não ajustados) em 
mercados ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 1); • informações, além 
dos preços cotados incluídas no Nível 1, que são observáveis pelo mercado para 
o ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou 
seja, derivados dos preços) (Nível 2); e • informações para os ativos ou passivos 
que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou seja, premissas 
não observáveis) (Nível 3). A Cia. classifica seus ativos e passivos no Nível 2 no 
modelo de avaliação do valor justo apresentado.
6. Instrumentos financeiros por categoria 2021 2020
Ativos
Custo amortizado

Caixa e equivalente de caixa  31.356  30.654
Aplicações financeiras de curto prazo  37.012 –
Contas a receber  87.366  44.937
Partes relacionadas  437.012  2.765
Depósitos judiciais  460  428
Ativo indenizatório  4.604  4.112
Valores a restituir (*)  1.592  1.233
Outros ativos (**)  1.831  1.152

 601.233  85.281
Passivos
Custo amortizado

Fornecedores e outras contas a pagar  34.666  10.212
Partes relacionadas  5.465  11.453
Empréstimos e financiamentos  572.567 –

Valor justo
Instrumentos financeiros derivativos  3.186 –

 612.698  21.665
(*) Os valores a restituir referem-se a reembolsos de despesas previstas em con-
tratos firmados com a Petrobras. (**) Compostos, basicamente, por sinistros recla-
mados. A Administração entende que os instrumentos financeiros apresentados no 
quadro estão próximos de seus valores justos em decorrência do reduzido prazo 
médio de recebimento e pagamento da Cia..
7. Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa e banco (i)  1.094  274
Aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalente 
de caixa (i)  30.262  30.380

 31.356  30.654
(i) Caixa e equivalentes de caixa são utilizados, substancialmente, para a liquida-
ção de obrigações de curto prazo da Cia. e de suas controladas. As aplicações 
financeiras classificadas como caixa e equivalente de caixa tem sua característica 
de liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor. A tabela abaixo 
demonstra os montantes de aplicações financeiras que são equivalentes de caixa 
e os rendimentos líquidos dessas aplicações financeiras:

2021 2020
Rendimentos líquidos de aplicações financeiras classificadas 
como caixa e equivalentes de caixa  232  (688)
8. Aplicações financeiras de curto prazo:  2021: Aplicações financeiras de curto 
prazo (i):  37.012; Total: 37.012. (i) As aplicações de curto prazo, possuem alta 
liquidez e são prontamente conversíveis em caixa. Estas aplicações são mantidas 
fundos cambiais com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 
prazo e, não, para investimento ou outros propósitos. Movimentação de Aplica-
ções financeiras de curto prazo: Saldo em 31/12/2020: –; Aplicações:  142.868; 
Resgate:  (107.199); Rendimento:  1.343; Saldo em 31/12/2021; Total: 37.012. 

9. Contas a receber 2021 2020
Contas a receber  87.366  44.937

 87.366  44.937
Ativo circulante  78.665  36.057
Ativo não circulante  8.701  8.880
Em 31/12/2021 a totalidade do saldo apresentado no ativo circulante, referem-se 
a valores ainda a vencer e no ativo não circulante referem-se à retenção con-
tratual que será recebido ao término do contrato. A Cia. avaliou e verificou que 
não houve aumento significativo de risco de crédito esperado de seu principal 
cliente, Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, desde o reconhecimento inicial. 
Conforme mencionado anteriormente, a Cia. utiliza a abordagem simplificada, 
considerando inicialmente a análise das perdas históricas, complementando sua 
avaliação com informações presentes e previsões futuras com relação ao seu 
cliente. A Cia. mantém suas contas a receber como garantia dos empréstimos 
(Nota 16 (c)).
10. Valores a restituir 2021 2020
Valores a restituir (*)  1.592  1.233
(*) Os valores a restituir referem-se a reembolsos de despesas previstas em 
contratos firmados com a Petrobras.
11. Outros ativos 2021 2020
Adiantamentos à fornecedores diversos  1.299  358
Sinistros reclamados  6  7
Previdência privada  525  787

 1.830  1.152
12. Tributos sobre o lucro e outros tributos a recuperar 2021 2020
Impostos de Renda Pessoa Juridica–IRPJ  303  345
C.S. sobre o Lucro Líquido–CSLL  4.655  647
Impostos de Renda Retido na Fonte–IRRF  22.132  3.352
Instituto Nacional do Seguro Social–INSS  3.175  2.492
Programa de Integração Social–PIS  255  143
Contribuição para Financiamento da Seguridade social–COFINS  1.295  367

 31.815  7.346
Ativo circulante  23.861  5.510
Ativo não circulante  7.954  1.836
13. Partes relacionadas: a) Despesa no exercício com remuneração do pesso-
al-chave da Administração: A despesa com remuneração do pessoal-chave da 
Administração no exercício de 2021 foi de R$ 4.961 (2020 – R$ 2.350) e referem-se 
a salários e encargos trabalhistas.
b) Saldo 2021 2020
Ativo Circulante
Notas promissórias a receber (*)

Companhia Brasileira de Offshore  15.073  2.715
CBO Holding S.A.  2.002  50

Adiantamento de afretamento
 CBO Endeavour AS  8.156 –
Empréstimos para empresas na Noruega (**)

NW2 AS  82.332 –
NW3 AS  52.729 –
NW1 AS  75.344 –
NW6 AS  97.395 –
NW7 AS  103.982 –

 437.012  2.765
Ativo circulante  100.043  2.765
Ativo não Circulante  336.970 –
Passivo
Notas promissórias a pagar (*)

Companhia Brasileira de Offshore –  11.208
Aliança Indústria Naval e Empresa de Navegação  5.306  245
Finarge Apoio Marítimo  159 –

 5.465  11.453
Passivo circulante  5.465  11.453
(*) As notas promissórias referem-se a mútuos e possuem prazo de 180 dias e 
correção pela taxa SELIC. (**) Empréstimos concedidos a partes relacionadas na 
Noruega para a aquisição de novas embarcações.
c) Transações no resultado do exercício 2021 2020
Receitas financeiras  4.160  844
Despesas Financeiras  (26.250)  (58)

 (22.090)  786
14. Mobilização de embarcações 2021

Adições do Período (i) Amortizações (ii) Líquido
Mobilização de embarcações 61.966 (9.558) 52.408

61.966 (9.558) 52.408
Circulante 14.924
Não circulante 37.484
(i) Os valores envolvidos são Custos incrementais para cumprir o contrato, que 
são os custos incorridos para colocar as embarcações da Cia. em local adequado 
e condições para operar de forma a cumprir as obrigações contratuais com os 
clientes, estes custos foram orçados com os fornecedores e considerados no 
orçamento e foi incluído na formação do preço apresentado no processo de 
licitação com o cliente, são compostos por: mão de obra direta, transporte da 
tripulação para o local das embarcações e outros custos diretamente relacionados 
à operação da embarcação. (ii) O custo para cumprir o contrato é amortizado 
linearmente ao longo da vida do contrato com o cliente, tendo como fato gerador 
o início da operação.

15. Imobilizado
Equipa-
mentos

Imobiliza-
ções em 

andamen-
to (i)

Benfeitorias em 
bens flutuantes/
edificações de 

terceiros Total
 Valor contábil em 1°/01/2020 – – – –
Aquisições  247  18.923  672  19.842
Depreciação  (34) –  (65)  (99)
Em 31/12/2021  213  18.923  607  19.743
 Custo  247  18.923  672  19.842
 Depreciação acumulada  (34) –  (65)  (99)
 Valor contábil em 31/12/2021  213  18.923  607  19.743
Taxa média ponderada de 
depreciação anual 18% 53%
(i) Refere-se substancialmente a adequação contratual nas embarcações de ter-
ceiros para operação.
16. Arrendamentos: (a) Direito de uso–Arrendamento 2021 2020
Saldos Líquidos do início do exercício  299.919 –
Adições  684.966  390.438
Depreciação  (180.169)  (90.519)
Saldos líquidos do final do exercício  804.715  299.919
(b) Arrendamento a pagar 2021 2020
Saldos líquidos no início do exercício  343.964 –
Adições por novos contratos  684.966  390.438
Pagamentos  (204.407)  (120.077)
Variação Cambial  55.378  60.476
Juros Apropriados  26.529  13.126
Saldos líquidos no final do exercício  906.430  343.964
Parcela do Passivo Circulante  194.342  102.867
Parcela do Passivo Não Circulante  712.088  241.097
17. Empréstimos e financiamentos: (a) Reconciliação da dívida líquida

2021 2020
Empréstimos de curto prazo  137.860 –
Empréstimos de longo prazo  434.707 –
 Total da dívida  572.567 –
 Caixa e equivalentes de caixa  (31.356)  (30.654)
 Aplicações financeiras de curto prazo  (37.012) –
Dívida líquida  504.199  (30.654)
(b) Movimentação de empréstimos e financiamentos

Terça-feira, 12/07/2022.
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CBO Serviços Marítimos S.A.
CNPJ: 08.795.463/0001-07

Instituições finan-
ceiras

Ga-
ran-
tia

Moe-
da

Encargos finan-
ceiros

Vigência

31.12.2020
Capta-

ção

Amor-
tiza-
ção 

princi-
pal

Amor-
tização 
juros

Encar-
gos 

finan-
ceiros

Ajuste 
acumu-
lado de 
conver-

são 31.12.2021
Curto 
Prazo

Longo 
PrazoInício

Vencimen-
to

Santander – 277.616 –  (3.063)  3.608  9.780  287.942  68.611 219.331
CSM–Aquisição embar-
cações (i) USD

4,85% a.a. em 
USD 22/07/2021 22/07/2025 – 123.840 –  (2.596)  2.726  10.092  134.063  18.733 115.330

CSM–Aquisição embar-
cações (i) USD

4,35% a.a. em 
USD 16/08/2021 17/04/2023 –  31.656 –  (467)  517  1.827  33.533  16.791  16.742

CSM–Aquisição embar-
cações (i) USD

4,75% a.a. em 
USD 03/12/2021 03/12/2024 – 122.120 – –  365  (2.139)  120.346  33.087  87.259

Votorantim –  50.000 –  (467)  550  4.201  54.284  18.150  36.134
CSM–Aquisição embar-
cações (i) USD 4,5% a.a. em USD 06/08/2021 06/08/2024 –  50.000 –  (467)  550  4.201  54.284  18.150  36.134
BTG Pactual – 229.442 –  (1.144)  1.390  3.223  232.911  53.669 179.243
CSM–Debêntures (ii) USD 4,5% a.a. em USD 27/09/2021 27/09/2024 –  62.200 –  (665)  665  1.873  64.073  18.705  45.327
CSM–Debêntures–Aqui-
sição embarcações (ii) USD 4,5% a.a. em USD 27/09/2021 27/09/2024 –  44.800 –  (479)  479  1.350  46.150  13.545  32.647
CSM–NP–Aquisição de 
embarcações (a) BRL

3,96%+CDI a.a. 
em BRL 27/12/2021 27/05/2025 106.069 – –  213 –  106.282  18.555  87.728

CSM–NP (a) BRL
3,96%+CDI a.a. 

em BRL 27/12/2021 27/05/2025 –  16.373 – –  33 –  16.406  2.864  13.542
TOTAL – 557.058 –  (4.674)  5.548  17.204  575.137  140.430  434.707
Custos de transação de empréstimos e financiamentos (b)  (2.570)
Passivo circulante –  137.860
Passivo não circulante –  434.707
(a) Os montantes referentes ao contrato possuem SWAP contratado para garantir 
a liquidação em USD. (b) Custos de transação estão sendo apresentados líquidos 
dos empréstimos e financiamentos para fins de divulgação. USD – Dólares Norte-
-americanos; BRL–Reais. a. Primeira emissão de debêntures: Em 27/09/2021, 
a Cia., por meio de sua controlada indireta CSM Serviços Marítimos S.A., realizou 
a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
quirografária a ser convolada em espécie com garantia real, com garantia fidejus-
sória adicional, em séria única, para distribuição pública com esforços restritos. 
Foram emitidas 107.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$1, totalizando 
o valor de R$107.000 na data de emissão, em conformidade com a instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476 de 16/01/2009. As debêntures 
terão prazo de vigência de 36 meses (trinta e seis meses) após a data de emissão, 
vencendo-se, portanto, em 27/09/2024. Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, 
incidirão juros remuneratórios prefixados equivalentes a 4,5% ao ano, base 252 
Dias Úteis (“Remuneração”), incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado 
das Debêntures desde a Data da 1ª Integralização das Debêntures ou da Data de 
Pagamento da Remuneração imediatamente anterior. b. Garantias: As garantias 
envolvidas nos empréstimos e financiamentos da Cia. são como se seguem: (i) Ces-
são de Recebíveis e Fiança Corporativa; (ii) Cessão fiduciária, recebíveis e Fiança 
Corporativa. c. Exposição dos empréstimos: A exposição dos empréstimos da 
Cia., às variações na taxa de juros e às datas de reprecificação contratual nas datas 
do balanço, é como se segue:

2021
Até doze meses  137.860
De doze meses até vinte e quatro meses  210.392
De vinte e quatro meses até setenta e dois meses  224.315

 572.567
18. Fornecedores e outras contas a pagar 2021 2020
Fornecedores de materiais e serviços  24.995  8.254
Outras contas a pagar  9.612  1.910
Seguros a pagar  59  48

 34.666  10.212
19. Salários e encargos sociais 2021 2020
FGTS/INSS  10.849  6.619
Férias  8.947  4.485
Provisão para bônus e outros  8.274  5.097

 28.070  16.201
20. Impostos e contribuições a pagar 2021 2020
Instituto Nacional da Seguridade Social–INSS  36 –
I.R. Retido na Fonte–IRRF  4.737  2.342
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza–ISSQN  2.057  226
Contribuições Sociais Retidas na Fonte–CSRF  333 –

 7.163  2.568
21. Ativo indenizatório, depósitos judiciais e provisões para contingências: 
Em 31/12/2021, a Cia. apresentava as seguintes provisões para contingências e 
os correspondentes depósitos judiciais:

Depósitos judiciais Provisão para contingências
2021 2020 2021 2020

Natureza dos processos
 Trabalhistas  460  428  9.464  9.008

 460  428  9.464  9.008
A movimentação das provisões para contingências é como se segue:

Trabalhistas Total
Saldo em 31/12/2019  7.162  7.162
Provisões  1.846  1.846
Saldo em 31/12/2020  9.008  9.008
Provisões  456  456
Saldo em 31/12/2021  9.464  9.464
As provisões constituídas em 31/12/2021 eram compostas por: O montante de recla-
mações trabalhistas é composto por 7 ações que totalizam R $ 9.008, principalmente 
devido a: i) Indenização por descumprimento de acordo coletivo, reconhecimento 
de acidente de trabalho, adicional de periculosidade e horas extras no montante de 
R$ 8.699; e ii) 4 outros processos no valor de R$ 309. O movimento do período foi 
reconhecido em função da atualização monetária. Perdas possíveis: A Cia. tem 
ações de natureza tributária e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados 
pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores 
jurídicos, no montante de R$ 65.969 (2020 – R$ 14.097) e são compostos por R$ 
50.275 referentes a ações tributárias, R$ 15.694 de ações trabalhistas e, por tanto, 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, nenhuma provi-
são é requerida para fazer face a esses processos. 21.1. Ativo indenizatório: No 
contrato de Compra e Venda de Ações Ordinárias celebrado entre Grupo CBO e 
o Grupo Fischer para aquisição da CBO, CSM e Aliança, foram listadas todas as 
ações judiciais e administrativas em andamento das referidas empresas, tendo o 
Grupo Fischer assumido a obrigação de indenizar e manter seus administradores 
e empregados indenes e isentos por toda e qualquer perda efetiva e comprovada-
mente incorrida e sofrida por ações listadas, sem limitação de valores. O contrato 
estabelece ainda uma indenização à Cia. caso seja verificada qualquer contingência 
ou passivo, de qualquer natureza, referentes a atos, fatos ou omissões ocorridas até 
23/12/2013, e não revelados na data da aquisição até o limite de R$ 50.000 corrigido 
pelo CDI acumulado. Em 23/12/2019, foi realizado termo de acordo entre as partes 
no qual foi validado o valor de passivo oculto de R$ 6.773, que foi deduzido do saldo 
limite, restando o saldo de R$ 82.215 (o limite acima mencionado de R$ 50.000 
atualizado de 23/12/2013 a 23/12/2019 com base no CDI acumulado menos valor 
de R$ 6.773 pago pelo Grupo Fischer nesta data) que continuará sendo corrigido 
pelo CDI até que termine todos os processos pendentes ou que o saldo do limite seja 
consumido. Em 31/12/2021, o limite de R$ 82.215 foi ajustado baseado na taxa de 
CDI acumulada para R$ 88.279 (31/12/2020–R$ 84.563). O valor apresentado na 
rubrica "Ativo indenizatório" refere-se ao valor que será ressarcido ao Grupo CBO 
caso as perdas provisionadas sejam materializadas e pagas pelo Grupo CBO. Em 
31/12/2021, o montante de ativo indenizatório é de R$ 4.604 (2020 – R$ 4.112). 
22. Patrimônio líquido: (a) Capital social: Durante o exercício de 2021 ocorreu 
a transição de empresa LTDA para S.A. através de AGE, com isso Capital Social 
em 31/12/2021 é de R$149.806, dividido em 149.806.074 ações de valor nominal 
de R$ 1,00. Em 31/12/2020 o capital era composto de R$149.806, dividido em 

149.806.074 quotas de valor nominal de R$1,00 cada uma, assim distribuídas entre 
os sócios-quotistas. A Cia. em 31/12/2021, possui um adiantamento para futuro 
aumento de capital no montante de R$ 35.064, a ser integralizado em abril de 2022.

SÓCIOS (2021)

QUANTI-
DADE DE 
AÇÕES

VALOR DAS 
AÇÕES EM R$

PERCEN-
TUAL DE 

PARTICIPA-
ÇÃO

Companhia Brasileira de Offshore 149.805.761  149.805.761,00 99,9998%
Aliança S/A–Indústria Naval e 
Empresa de Navegação 313  313,00 0,0002%
Total 149.806.074  149.806.074,00 100,0000%

SÓCIOS-QUOTISTAS (2020)

QUANTI-
DADE DE 
QUOTAS

VALOR DAS 
QUOTAS EM 

R$

PERCEN-
TUAL DE 

PARTICIPA-
ÇÃO

Companhia Brasileira de Offshore 149.805.761  149.805.761,00 99,9998%
Aliança S/A–Indústria Naval e 
Empresa de Navegação 313  313,00 0,0002%
Total 149.806.074  149.806.074,00 100,0000%
(b) Destinação dos lucros: (i) Do lucro líquido apurado no exercício, será deduzida 
a parcela de 5%  para a constituição de reserva legal, que não excederá a 20%  do 
capital social. (ii) Os acionistas têm direito a um dividendo obrigatório corresponden-
te a 25%  do respectivo lucro líquido, ajustado de acordo com o art. 202 da lei das 
S.A., observado o dividendo atribuído às ações preferenciais, nos termos do art. 6º, 
§ Único, inciso (ii) do Estatuto Social da Cia.. (iii) O saldo remanescente, após aten-
didas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral. 
(c) Prejuízo básico e diluído por ação: O cálculo do prejuízo por ação é feito por 
meio da divisão do resultado líquido do período pela quantidade média ponderada 
de ações em circulação. 2021: Prejuízo do exercício: (25.395); Média ponderada 
de ações utilizada na apuração do lucro liquido básico e diluído por ação–lotes de 
mil: 149.806; Prejuízo básico e diluído por ação (R$):  (0,1695). 
23. Receita líquida de serviços prestados 2021 2020
Receita de serviços
Afretamento  266.514  216.662
Prestação de serviços  162.280  107.473
Logística integrada  79.371 –
Impostos, contribuições e deduções sobre vendas
Afretamento  (24.653)  (20.041)
Prestação de serviços  (17.577)  (11.208)
Logística integrada  (7.342) –
Receita líquida de serviços prestados  458.593  292.886
A receita de serviços prestados da Cia. é substancialmente com um único cliente 
(Petrobras).
24. Despesas por natureza 2021 2020
Salários e encargos  (132.818)  (99.431)
Depreciação e amortização  (180.269)  (90.519)
Despesas com Mobilização de embarcações  (9.558) –
Crédito de Pis/Cofins  14.226  10.947
Gratificações  (24.285)  (17.464)
Benefícios  (19.614)  (14.974)
Serviços contratados  (48.408)  (26.728)
Insumos para prestação de serviços  (36.144)  (16.237)
Manutenção e reparo de embarcações  (14.418)  (6.440)
Apropriação de seguro  (7.487)  (4.479)
Rancho  (6.296)  (6.544)
Viagens e estadias  (7.524)  (3.938)
Aluguéis de imóveis, equipamentos e veículos  (646)  (524)
Outros  (7.775)  (5.210)
Estrutura compartilhada de rateio do Grupo CBO  19.069  13.890

 (461.947)  (267.651)
Despesas gerais e administrativas  (30.998)  (27.041)
Custos dos serviços prestados  (430.949)  (240.610)
25. Outras receitas operacionais, líquidas 2021 2020
Receita de aluguel  5.750  5.314
Créditos tributários  3.616  852
Recuperação de seguros  322  895
Despesas com questões judiciais  (3.007)  (1.378)
Outros  (463)  (170)

 6.218  5.513
26. Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras

Juros com partes relacionadas–Notas promissórias  4.160  844
Rendimentos de aplicações financeiras  2.123  2.381
Atualização monetária  1.168  430

 7.452  3.655
Despesas financeiras

Juros sobre financiamentos  (5.548) –
Comissões e corretagens  (515)  (275)
Juros de arrendamento  (724) –
Juros com partes relacionadas–Arrendamento  (25.805)  (13.126)
Juros com partes relacionadas–Notas promissórias  (445)  (58)
Resultado com aplicações financeiras  (548)  (3.069)
Resultado com instrumentos derivativos  (1.831) –
Encargos sobre operações financeiras  (3.709)  (1.082)

 (39.126)  (17.611)
Variações cambiais, líquidas

Variação cambial ativa  34.481  3.334
Variação cambial passiva  (95.697)  (64.084)

 (61.216)  (60.750)
Resultado financeiro  (92.890)  (74.706)
27. I.R. e C.S.: 27.1. Reconciliação do I.R. e C.S. 2021 2020
Prejuízo antes do I.R. e C.S. (90.026)  (43.958)
I.R. e C.S. nas alíquotas nominais (34%)  30.609  14.946
Despesas não dedutíveis  (7.083)  (15.180)

Utilização de prejuízo fiscal e base negativa
anteriormente não reconhecidos –  1.189
Constituição de tributos diferidos ativos/(passivos) líquidos  64.631 –
Diferenças temporárias na apuração do imposto corrente (23.526) –
Outros –  186
Tributos diferidos não constituídos –  (3.724)
Alíquota efetiva (72%) 6%
Despesa com I.R. e C.S.  64.631  (2.584)
Correntes –  (2.584)
Diferidos  64.631 –
27.2. I.R. e C.S. diferidos: O I.R. e a C.S. diferidos são calculados sobre os prejuízos 
fiscais do I.R., a base negativa de C.S. e as diferenças temporárias entre as bases 
de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das DFs. As 
alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos 
diferidos, são de 25% para o I.R. e de 9% para a C.S.. O I.R. e a C.S. diferidos ativo 
são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável fu-
turo esteja disponível e/ou no limite do passivo diferido e contra o qual as diferenças 
temporárias possam ser usadas. Os valores dos tributos diferidos são os seguintes:
Composição dos tributos diferidos ativos 2021 2020
Créditos tributários sobre:
Prejuízos fiscais  36.181  33.964
Base negativa de C.S.  8.309  12.385
Diferenças temporárias:
Variação cambial  20.181  895
Provisões  234  846
Derivativos não realizados  1.083
Tributos diferidos não constituidos –  (46.734)

 65.987  1.356
Ativo diferido  65.987  1.356
Os tributos diferidos não constituídos referem-se a estoque de prejuízos fiscais. 
Montante constituído de Ativo Diferido Baseado na estimativa de geração de 
lucros tributáveis futuros: Os créditos fiscais diferidos ativos foram reconheci-
dos com base na projeção de lucro tributável nos exercícios subsequentes, e tem 
como principais metas financeiras a maximização do retorno do capital empregado, 
redução do custo de capital e busca incessante por custos baixos e eficiência. A 
Administração considera que os créditos fiscais diferidos ativos serão realizados 
na proporção da realização das provisões e da resolução final dos eventos futuros, 
a expectativa de realização dos ativos diferidos é a seguinte:

2022 2023 2024 Total
Expectativa de Realização R$ 7.235 35.472 1.782 44.489
28. Plano de suplementação de aposentadoria–contribuição definida: A Cia. 
contempla benefícios programáveis de renda para aposentadoria, administrado por 
entidade independente, do tipo contribuição definida, desvinculados da Previdência 
Social. As contribuições da patrocinadora apresentam-se como segue: • contribui-
ção mensal–destina-se à acumulação dos recursos necessários à concessão dos 
benefícios de renda. A contribuição dos participantes limita-se a 7,5% escalonado 
dos seus salários de participação, e a contribuição da Cia. pode atingir até 150% 
da contribuição dos participantes de acordo com o tempo de serviços de cada par-
ticipante; • contribuição suplementar–é realizada mensalmente pelo participante, 
em valor predefinido, o qual poderá sofrer alteração no mês/01/cada ano, esse tipo 
de contribuição não recebe contribuição por parte da Cia.; e • contribuição espo-
rádica–pode ser realizada em qualquer tempo, em valor livre e sem periodicidade 
definida, esse tipo de contribuição não recebe contribuição por parte da Cia.. A Cia. 
contratou junto à entidade independente um benefício de risco denominado “pecúlio 
por morte”, cujas contribuições são efetuadas mensalmente pela Cia., e em caso de 
morte os beneficiários receberão os valores das contribuições efetuadas. Durante 
o exercício de 2021, o valor total das contribuições da Cia. para os planos mencio-
nados acima foi de R$ 318 (2020–R$ 407). 29. Informações por segmentos: A 
Administração determinou os segmentos operacionais com base na informação 
revisada pelo comitê diretivo estratégico com o objetivo de alocar os recursos e a 
avaliação de desempenho entre os segmentos. O Conselho de Administração iden-
tificou a Diretoria da Cia. como principal tomador de decisões. A Diretoria considera 
o negócio da perspectiva de produto/serviço. Geograficamente, a Administração 
considera o desempenho principalmente no Brasil, porém, juntamente com o Con-
selho de Administração, elabora planos e toma decisões com base em informações 
financeiras denominadas em dólares norte-americanos. Na perspectiva de produto/
serviço, a Administração considera as atividades operacionais de apoio marítimo 
e logística integrada. Todas as atividades da Cia. estão no Brasil. Em 31/12/2021, 
o faturamento bruto de R$ 508.165 (2020–R$ 324.135) é substancialmente de um 
único cliente (Petrobras). Essas receitas são atribuíveis para o segmento de apoio 
marítimo e logística integrada. O principal cliente tem a classificação de risco de 
crédito A-1. A Administração da Cia. avalia o desempenho por segmento com base 
no lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização (Lajida) ou earnings 
before interest, taxes, depreciation and amortization (Ebitda). A Cia. contabiliza as 
operações intersegmentos como se as operações fossem realizadas com terceiros, 
ou seja, pelos preços correntes de mercado.
a. Resultado por segmento 2021

Apoio Marítimo Logística integrada Total
Receita líquida  386.564  72.029  458.593
Resultado operacional  (19.930)  22.794  2.864
Receitas financeiras  7.452 –  7.452
Despesas financeiras  (37.295) –  (37.295)
Resultado com derivativos  (1.831) –  (1.831)
Variações cambiais, líquidas  (61.216) –  (61.216)
IR/CS correntes e diferidos – – –
Resultado do exercício  (48.189)  22.794  (25.395)
Outras informações –
Depreciação e amortização  (180.269) –  (180.269)

2020
Apoio Marítimo Total

Receita líquida  292.886  292.886
Resultado operacional  30.748  30.748
Receitas financeiras  3.655  3.655
Despesas financeiras  (17.611)  (17.611)
Resultado com derivativos – –
Variações cambiais, líquidas  (60.750)  (60.750)
IR/CS correntes e diferidos  (2.584)  (2.584)
Resultado do exercício  (46.542)  (46.542)
Outras informações –
Depreciação e amortização  (90.519)  (90.519)
b. Ativo e passivo por segmento 2021

Apoio Marítimo Logística integrada Total
  Ativo por segmento  1.556.446  21.681  1.578.127
 Imobilizado por segmento  18.923  820  19.743
  Passivo por segmento  1.553.943  13.068  1.567.011
 Patrimônio líquido por segmento  11.116 –  11.116

2020
Apoio Marítimo Total

  Ativo por segmento  394.853  394.853
 Imobilizado por segmento – –
  Passivo por segmento  393.406  393.406
 Patrimônio líquido por segmento  1.447  1.447
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Relatório dos auditores independentes sobre as DFs: Aos Acionistas e Diretores da CBO Serviços Marítimos S.A. Niterói – RJ Opinião: Examinamos as DFs da CBO Serviços Marítimos S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo as 
políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as DFs acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CBO Serviços Marítimos S.A. em 
31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). 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 des-
critas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das DFs”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nos-
sa auditoria das DFs como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas DFs e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Recuperabilidade do I.R. e da C.S. diferidos ativos: Veja a nota explicativa no 26.2 
das DFs. Principais assuntos de auditoria: A Cia. possui em seu ativo I.R. e C.S. diferidos sobre prejuízos fiscais e diferenças temporárias. A realização dos tributos diferidos é fundamentada em estudo técnico e na projeção de lucros tributáveis fu-
turos. A Cia., utiliza-se de premissas de negócios nos cálculos das projeções acima, que incluem, entre outras, estimativas de crescimento nas operações e as margens de lucro esperadas. Devido ao alto grau de julgamento envolvido para determinar 
tais projeções e do impacto que eventuais mudanças nas premissas poderiam trazer nas DFs, classificamos esse tema como um assunto significativo em nossos trabalhos de auditoria. Como auditoria endereçou esse assunto: Nossos procedimen-
tos de auditoria incluíram, mas não se limitaram a: - testes de desenho e implementação dos controles internos associados ao processo de apuração dos tributos diferidos e de determinação de seus valores recuperáveis; - envolvimento dos nossos 
especialistas de impostos, para suporte técnico na avaliação da aderência às leis tributárias brasileiras, das despesas dedutíveis ou receitas tributáveis que compõem o saldo de diferenças temporárias da Cia. e suas controladas, bem como na recon-
ciliação com os livros fiscais para confirmação do prejuízo fiscal; - verificação se as premissas definidas pela Administração foram aplicadas nas projeções dos lucros tributáveis futuros, bem como dos cálculos aritméticos, comparando-as, quando 
disponíveis, com os contratos em vigor e com dados de fontes externas, tais como o crescimento econômico projetado, expectativa de novos contratos e a inflação do período; Envolvimento de nossos especialistas em avaliações econômico-financei-
ras para avaliação das taxas de desconto.Os nossos procedimentos incluíram também a avaliação das divulgações efetuadas pela Cia. nas DFs. Como resultado das evidências obtidas por meio dos procedimentos acima resumidos, consideramos a 
mensuração e a divulgação dos valores recuperáveis dos tributos diferidos ativos aceitáveis no contexto das DFs tomadas em conjunto, referentes ao exercício findo em 31/12/2021. Outros assuntos: Exercício anterior não auditado: O exame do 
balanço patrimonial em 31/12/2019, preparados originalmente antes dos ajustes relativos a adoção inicial das normas internacionais de contabilidade, descritos na nota 4, foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditores independentes, 
que emitiram relatório de auditoria sem modificações, com data de 2/12/2020. O balanço patrimonial em 1º/01/2020 (derivado das DFs do exercício findo em 31/12/2019) não foram examinados por nós e nem por outros auditores independentes. Não 
fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as informações referentes ao balanço patrimonial em 1º/01/2020 e os ajustes relativos à adoção inicial das normas internacionais de contabilidade, portanto, não 
expressamos opinião, conclusão ou qualquer forma de asseguração sobre eles tomados em conjunto. Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações do valor adicionado (“DVA”) referentes ao exercício findo em 31/12/2021, elaboradas 
sob a responsabilidade da Administração da Cia., e apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das DFs da Cia.. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as DFs e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09–Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, 2º os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às DFs tomadas 
em conjunto. Ênfase: Dependência econômica de cliente-chave: Chamamos à atenção para o fato que parte substancial da receita de contrato com clientes da Cia. é proveniente da prestação de serviço com um único cliente: a Petróleo Brasileiro 
S.A. – Petrobras, conforme descrito na nota explicativa n° 22 às DFs. As DFs acima referidas devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. Responsabilidades da administração pelas DFs: A Ad-
ministração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (“IASB”), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs, a Administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Cia. e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro-
cesso de elaboração das DFs. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das DFs: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as de-
cisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como ob-
temos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cia.. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs 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 Cia. a não mais se manter em continuidade ope-
racional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs, inclusive as divulgações e se as DFs representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comu-
nicamo-nos com os responsáveis pela governança, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos. RJ, 20/04/2022. KPMG Auditores Independentes Ltda - CRC SP-014428/O-6 F-RJ; Anderson C. V. Dutra - Contador CRC RJ-093231/O-6.

Terça-feira, 12/07/2022.
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