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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 

Aos Acionistas e Administradores da 
OceanPact Serviços Marítimos S.A.. 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da OceanPact Serviços 
Marítimos S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas 
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, individual e consolidada, da Oceanpact Serviços Marítimos S.A. em 31 de dezembro 
de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos seus 
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas 
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC, 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. 

Ênfase 

Partes relacionadas 

A Companhia realiza volume significativo de transações com partes relacionadas. A nota 
explicativa nº 26 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas contém informações 
sobre essas transações, sobre seus impactos no resultado e sobre os ativos e passivos 
correspondentes. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 

Responsabilidades da Administração pelas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas  

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é 
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando e divulgando, 
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração 
pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 

 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
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 Companhia e de suas 
controladas. 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas 
controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada.   
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 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras 
das entidades ou atividades de negócio do Grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela direção, pela supervisão 
e pelo desempenho da auditoria do Grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2020 

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Diego Wailer da Silva 
Auditores Independentes Contador 
CRC nº 2 SP 011609/O-8 “F” RJ CRC nº 1 RS 074562/O-3 
 



Notas
explicativas 2019 2018 2019 2018

ATIVO

CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 5 12.144    8.123      44.008     16.822    
Clientes 7 69.641    32.045    114.776   52.459    
Estoques 8 -             -             730          162         
Dividendos a receber 23.b 2.801      2.525      746          149         
Tributos a recuperar 9 6.841      1.938      13.643     7.385      
Outros valores a receber 12 11.876    10.935    17.284     10.731    

Total do ativo circulante 103.303  55.566    191.187   87.708    

NÃO CIRCULANTE
Títulos e valores mobiliários 6 1.027      -             7.100       5.605      
Tributos a recuperar 9 335         335         1.553       1.414      
Depósitos judiciais 10 2.571      2.290      3.249       2.907      
Tributos diferidos 11 11.526    9.574      33.799     25.772    
Outros valores a receber 12 716         2.963      3.889       2.736      
Empréstimos a partes relacionadas 23 1.390      26.438    1.470       1.339      
Empréstimos a terceiros 13 5.920      5.594      5.920       5.594      
Investimentos 14 185.633  118.253  3.706       27.743    
Direito de uso 15 24.116    -             27.884     -             
Imobilizado 16 102.157  57.804    407.841   314.522  
Intangível 17 931         1.387      6.428       6.509      

Total do ativo não circulante 336.322  224.638  502.839   394.141  
    

TOTAL DO ATIVO 439.625  280.204  694.026   481.849  

(continua)

Notas
explicativas 2019 2018 2019 2018

PASSIVO

CIRCULANTE
Obrigações com pessoal 11.770    8.647      22.761     15.219    
Fornecedores 18 29.929    12.291    49.962     16.338    
Empréstimos e financiamentos 20 45.928    14.705    86.050     35.161    
Arrendamento mercantil 21 7.411      -             6.771       3.746      
Tributos a recolher 13.348    4.887      20.982     8.943      
Dividendos a pagar 25 -             7.795      6             7.798      
Outras obrigações 23 8.886      3.932      7.289       5.448      

Total do passivo circulante 117.272  52.257    192.465   92.653    

NÃO CIRCULANTE
Fornecedores 18 -             687         -              2.614      
Empréstimos e financiamentos 20 81.301    21.418    308.904   227.189  
Arrendamento mercantil 21 22.011    -             23.829     5.236      
Empréstimos de partes relacionadas 24 50.743    53.083    38           -             
Tributos a recolher 2.227      2.290      2.227       2.290      
Tributos diferidos 11 -             -             492          1.398      
Dividendos a pagar 13.519    -             13.519     -             
Outras obrigações 23 1.798      2.877      1.798       2.877      
Provisão para riscos 19 1.356      -             1.356       -             

Total do passivo não circulante 172.955  80.355    352.163   241.604  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 25.a 34.567    34.567    34.567     34.567    
Reservas de capital 25.b 83.589    83.589    83.589     83.589    
Reservas de lucros 25.c 20.111    20.054    20.111     20.054    
Outros resultados abrangentes 25.e 11.131    9.382      11.131     9.382      
Total do patrimônio líquido 149.398  147.592  149.398   147.592  

    

Total do passivo e patrimônio líquido 439.625  280.204  694.026   481.849  
-         -         -          -         

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado

Controladora Consolidado
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Notas

explicativas 2019 2018 2019 2018

Receita líquida 26 246.932     161.756     443.215     301.333     

Custo dos serviços 27 (198.973)    (118.975)    (363.399)    (228.079)    
    

Lucro bruto 47.959       42.781       79.816       73.254       

Despesas gerais e administrativas 28 (26.983)     (21.695)     (50.053)     (42.236)     
Equivalência patrimonial 14 (1.403)       (25.041)     4.685         (1.971)       
Outras receitas e despesas operacionais 29 899           (5.891)       4.720         (8.226)       

    

Receitas financeiras 30 2.116         1.759         1.873         1.277         
Despesas financeiras 30 (11.305)     (3.311)       (29.809)     (42.949)     

Resultado financeiro (9.189)       (1.552)       (27.936)     (41.672)     
    

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 11.283       (11.398)     11.232       (20.851)     

Tributos sobre o lucro
Contribuição social 31 (863)          (613)          (659)          1.922         
Imposto de renda 31 (1.795)       (2.006)       (1.948)       4.912         

(2.658)       (2.619)       (2.607)       6.834         
    

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 25.c 8.625         (14.017)     8.625         (14.017)     

Lucro (prejuízo) líquido por ação (R$) 25.d 1,76          (2,86)         -               

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido por ação)

Controladora Consolidado
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Notas
explicativas 2019 2018 2019 2018

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 8.625         (14.017)      8.625         (14.017)      

Itens que serão reclassificados posteriormente para o resultado
Ajustes acumulados de conversão 25.e 1.749         5.714         1.749         5.714         

    

Resultado abrangente do exercício 10.374       (8.303)       10.374       (8.303)       

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
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Reserva de Ajuste de
Notas Capital capital Lucros/prejuízos  avaliação

explicativas social de ágio Legal Investimento acumulados patrimonial Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 27.355      83.589      980           34.829        -                    2.846        149.599     

Aumento de capital com destinação de reserva de

lucros, conforme AGE em 21/08/2017 7.212        -               -               (7.212)        -                    -               -               

Lucro líquido do exercício -               -               -               -                 7.299             -               7.299        
Outros resultados abrangentes 25.e -               -               -               -                 -                    822           822           
Resultado abrangente total do exercício -               -               -               -                 7.299             822           8.121        
Destinação do lucro do exercício para:

Dividendo mínimo obrigatório -               -               -               -                 (1.825)           -               (1.825)       
Constituição de reserva para investimento 25.c -               -               -               5.474          (5.474)           -               -               

-               -               -               5.474          (7.299)           -               (1.825)       
       

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 34.567      83.589      980           33.091        -                    3.668        155.895     

Prejuízo do exercício 25.c -               -               -               -                 (14.017)          -               (14.017)     
Outros resultados abrangentes 25.e -               -               -               -                 -                    5.714        5.714        

Resultado abrangente total do exercício -               -               -               -                 (14.017)          5.714        (8.303)       

Absorção de prejuízos do exercício -               -               -               (14.017)       14.017           -               -               
       

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 34.567      83.589      980           19.074        -                    9.382        147.592     

Lucro líquido do exercício 25.c -               -               -               -                 8.625             -               8.625        
Outros resultados abrangentes 25.e -               -               -               -                 -                    1.749        1.749        

Resultado abrangente total do exercício -               -               -               -                 8.625             1.749        10.374      

Destinação do lucro do exercício para:
Juros sobre o capital próprio -               -               -               -                 (8.568)           -               (8.568)       
Constituição de reserva para investimento 25.c -               -               -               57              (57)                -               -               

-               -               -               57              (8.625)           -               (8.568)       
       

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 34.567      83.589      980           19.131        -                    11.131      149.398     

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. -           

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

Reserva de lucros
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Notas
explicativas 2019 2018 2019 2018

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 8.625         (14.017)      8.625         (14.017)      
Ajustes por:

Depreciação e amortização 27 e 28 36.371       18.750       62.941       39.836       
Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado 30 2.658         2.619         2.607         (6.834)       
Resultado da equivalência patrimonial 14 1.403         25.041       (4.685)       1.971         
Despesas e receitas com juros e variações cambiais, líquidas 8.097         1.764         16.784       41.877       
Provisão para riscos 19 1.356         -            1.356         -            
Outros ajustes ao lucro -                1.082         -                654            

Redução (aumento) dos ativos operacionais:
  Clientes (37.596)      (15.849)      (24.341)      (19.813)      
  Estoque 8 -                -                25             (162)          
  Tributos a recuperar (6.855)       2.865         (12.244)      3.661         
  Depósitos judiciais 10 (281)          -                (342)          (100)          
  Outros valores a receber 1.306         (5.775)       (4.061)       (893)          

Aumento (redução) dos passivos operacionais:
  Obrigações com pessoal 3.123         1.227         3.895         2.882         
  Fornecedores 16.951       3.654         10.644       1.615         
  Tributos a recolher 6.011         (3.036)       9.162         (5.611)       
  Outras obrigações 3.875         2.668         (6.188)       1.625         
Caixa gerado pelas operações 45.044       20.993       64.178       46.691       

Juros pagos (6.821)       (2.420)       (13.915)      (9.208)       
IRPJ e CSLL pagos (271)          -                (1.933)       (607)          

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 37.952       18.573       48.330       36.876       

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Dividendos recebidos 24.2 1.402         1.963         413            5.051         
Empréstimos concedidos/liquidados às partes relacionadas (30.189)      (25.442)      (131)          (196)          
Aplicação/resgate em títulos e valores mobiliários 6 (1.027)       9.738         (1.495)       9.286         
Adiantamentos concedidos à terceiros (326)          (5.300)       (326)          (5.300)       
Aquisição/alienação de investimentos (20.311)      (14.427)      (30.188)      (14.427)      
Aquisição de imobilizado (63.814)      (13.971)      (86.042)      (52.221)      
Aquisição de intangível (108)          -                (647)          (471)          
Caixa recebido na aquisição de controle -                -                38.576       2.506         
Caixa recebido na venda de imobilizado 119            -                119            -                

Caixa líquido consumido nas atividades de investimento (114.253)    (47.439)      (79.720)      (55.772)      

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aquisição de empréstimos e financiamentos 20 120.871     30.000       129.371     40.000       
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (23.099)      (5.893)       (50.683)      (26.547)      
Pagamentos de dividendos 25.c (1.900)       -                (1.900)       -                
Pagamentos de arrendamentos 21 (13.209)      -                (15.540)      -                
Pagamentos/aquisição de empréstimos de partes relacionadas (2.340)       (1.950)       (2.768)       -                

Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 80.322       22.157       58.479       13.453       
    

Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 4.021         (6.709)       27.089       (5.443)       

Caixa e equivalentes de caixa
Saldo inicial 8.123         14.832       16.822       21.880       
Efeito das mudanças de câmbio sobre investidas no exterior -                -                97             385            
Saldo final 12.144       8.123         44.008       16.822       

    

Aumento (redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa 4.021         (6.709)       27.089       (5.443)       

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
(Em milhares de reais - R$)

Controladora Consolidado
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OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)   

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

A OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“Companhia”) foi constituída em  
21 de setembro de 2007, tem sede na Rua da Glória, 122, 10º e 11ºandar - Glória - Rio 
de Janeiro/RJ, e possui cinco filiais, sendo uma na Ilha do Cajú, 131 - Ponta D’Areia - 
Niterói/RJ, uma na Rua Abílio Fernandes Bandeira, 234, lotes 7A e 7B, quadra W3 - Novo 
Cavaleiros - Macaé/RJ, uma na Avenida Daniel de La Touche, 15, loja 303 - Vila Vicente 
Fialho - São Luís/MA, uma na Rua Faz Saco Dantas, s/n, Distrito Industrial - São João da 
Barra/RJ, uma na Rua Itapema, 183 - Vicente de Carvalho - Guarujá/SP, uma na Ilha do 
Fundão, Rua Paulo Emídio Barbosa, 485 Módulo 06, Cidade Universitária - Rio de 
Janeiro/RJ, uma na Rua Italina Pereira Motta, 435 sala 107, Jardim Camburi - Vitória/ES. 
A filial no endereço Rua Expedicionário Benedito Esteves da Silva, 58 - Porto do Rosa - 
São Gonçalo/RJ, foi extinta em 08 de Março de 2018. 

A Companhia tem por objeto social o treinamento e consultoria em serviços marítimos, 
meio ambiente, energia e logística; serviços em campo na aquisição de dados, medições e 
monitoramento ambiental; criação e invenção de produtos e soluções nas áreas marítima 
e ambiental; especificação, execução e análise de levantamentos hidrográficos; aluguel de 
barcos, lanchas e outras embarcações, com ou sem tripulação; navegação e serviços de 
apoio marítimo e portuário; operação, manutenção e aluguel de equipamentos de 
combate a derramamento de óleo e emergências ambientais; proteção ambiental; 
afretamento de embarcações próprias ou de terceiros para operações de exploração de 
petróleo ou qualquer outra atividade marítima, com ou sem tripulação; e participação no 
capital de outras Companhias. Seus serviços são prestados essencialmente no Brasil. 

A Companhia está sujeita a regulação da Agência Nacional de Transportes Aquaviários - 
ANTAQ e cumpre com os requerimentos operacionais aplicáveis. 

Em 05 de janeiro de 2018, a Companhia adquiriu participação integral da Servmar. A 
Servmar foi fundada em 1986 no Estado de São Paulo, onde suas principais atividades 
estão no setor de consultoria e engenharia ambiental e construção civil. O principal cliente 
é a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (“Petrobras”). 

Em 20 de setembro de 2018, a Companhia constituiu a empresa OceanPact Netherlands 
B.V., Companhia limitada privada, com sede em Amsterdã, tendo como atividade principal 
o afretamento de embarcação. 

Em 27 de março de 2019, a Companhia constituiu a joint venture Oceanpact de México 
S.A.P.I. de C.V., com a empresa Offshore Vessels Holding S.A.P.I. de C.V., Companhia 
anônima, com sede no México, tendo como atividade principal o afretamento de 
embarcação e apoio marítimo. 

Em 27 de junho de 2019, a Companhia constituiu uma a empresa Marau Navegação Ltda, 
Companhia limitada privada, com sede na Glória/RJ, tendo como atividade principal o 
afretamento de embarcação. 

Em 13 de setembro de 2019, a Companhia constituiu a empresa Camamu Navegação 
Ltda, Companhia limitada privada, com sede na Glória/RJ, tendo como atividade principal 
o afretamento de embarcação.
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Em 04 de novembro de 2019, a Companhia realizou a aquisição de 50% de participação, 
adquirindo o controle da investida Gardline Marine Sciences S.A. Foi alterada sua razão 
social para Oceanpact Geociências Ltda e transformada em limitada privada.  

A OceanPact Tecnologia Ltda. e a Camamu Navegação Ltda, também controladas diretas 
da Companhia, não possuem ativos e passivos em 31 de dezembro de 2019 e não 
possuem operações desde as suas constituições. 

A Administração da Companhia, considerando o seu conhecimento do negócio, o histórico 
de lucratividade e as perspectivas de mercado atuais, entende que as bases de 
preparação dessas demonstrações financeiras, que consideram a continuidade do negócio, 
são adequadas. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS 

2.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras da Companhia compreendem: (i) demonstrações 
individuais, denominadas de controladora e (ii) demonstrações consolidadas, 
denominadas de consolidado. Essas demonstrações financeiras foram preparadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. 

A Administração da Companhia declara que todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, 
e que correspondem às informações utilizadas na sua gestão. 

2.2. Apresentação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela Administração da Companhia 
em 23 de julho de 2020 e são apresentadas em milhares de reais, exceto quando 
indicado de outra forma, que é a moeda funcional (moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Companhia atua) da Companhia. 

A OceanPact International Holding Cayman (“OceanPact International”), Cod Hole 
LLP (“Cod Hole”), EnvironPact Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 
(“EnvironPact”), OceanPact Navegação Ltda. (“OceanPact Navegação”), Maritim 
Miljø-Beredskap AS (“MMB”), OceanPact Netherlands B.V. (“Ocean Netherlands”), a 
Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. (“Servmar”), a OceanPact Uruguay 
Servicios Maritimos S.R.L. (“Ocean Uruguay”), a OceanPact Geociências Ltda. 
(“Ocean Geo”), a Oceanpact Maritime Limited (“Oceanpact Maritime”), e a Maraú 
Navegação Ltda. (“Maraú”) utilizam as mesmas práticas contábeis adotadas pela 
Companhia. 

2.2.1. Base de elaboração 

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, 
exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus 
valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a seguir. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas 
em troca de ativos. 
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Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela 
transferência de um passivo em uma transação organizada entre 
participantes do mercado na data de mensuração, independentemente de 
esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica de 
avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia 
leva em consideração as características do ativo ou passivo no caso de os 
participantes do mercado levarem essas características em consideração na 
precificação do ativo ou passivo na data de mensuração. O valor justo para 
fins de mensuração e/ou divulgação nestas demonstrações financeiras é 
determinado nessa base. 

A Companhia preparou essas demonstrações financeiras com base no 
pressuposto de que continuará em operação futura. A Administração não 
tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvida 
significativa sobre a continuidade da Companhia. 

2.2.2. Principais práticas contábeis 

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas a seguir e vêm sendo aplicadas de 
modo consistente em todos os exercícios apresentados. 

a) Bases de consolidação e investimento em controladas 

As demonstrações financeiras consolidadas incluem a controladora 
(Companhia), suas controladas integrais OceanPact Navegação, 
OceanPact International, EnvironPact, Ocean Netherlands, Servmar, 
Ocean Uruguay, Ocean Geo e Maraú, a Cod Hole, controlada integral da 
OceanPact International, a Oceanpact Maritime, controlada integral 
indireta da Companhia por meio da OceanPact International (50%) e da 
Ocean Geo (50%), e a MMB, controlada integral da Cod Hole. 

A OceanPact International, a Ocean Netherlands, a Ocean Uruguay, a Cod 
Hole e a Oceanpact Maritime possuem moeda funcional (dólar norte-
americano - US$) diferente da Companhia (reais - R$) e os saldos foram 
convertidos para reais conforme determinado pelo CPC 02 - Efeitos das 
mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. 

A MMB possui moeda funcional (coroa norueguesa) diferente da 
Companhia (reais) e os saldos foram convertidos para reais conforme 
determinado pelo CPC 02 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e 
conversão de demonstrações contábeis. 

Segue abaixo quadro com as controladas (diretas e indiretas) da 
Companhia que são consolidadas, demonstrando a data de constituição e 
o propósito de tais controladas:  

 

Data de 
constituição Propósito 

     
Controladas diretas   
Oceanpact Navegação 16/05/2012 Afretamento de embarcações. 
Oceanpact International 09/10/2013 Atua como Holding de investidas no exterior. 

Environpact 27/12/2008 
Prestação de serviços de consultoria 
ambiental. 

Oceanpact Netherlands 20/09/2008 
Afretamento de embarcações e apoio 
marítimo. 
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Data de 
constituição Propósito 

Servmar 17/04/1986 

Prestação de serviços de estudos de projetos 
sobre impacto ambiental e análise de risco, 
serviços de construção civil, elaboração de 
projetos de engenharia, e apoio marítimo. 

Maraú Navegação 27/06/2019 
Afretamento de embarcações e apoio 
marítimo. 

Camamu Navegação 13/09/2019 
Afretamento de embarcações e apoio 
marítimo. 

Oceanpact Geo 16/07/2012 

Prestação de serviços relacionados com 
projetos de pesquisa marinha em aguas 
brasileiras, operação e afretamento de 
embarcações. 

Controlada indireta   

Cod Hole 24/01/2014 

Afretamento de embarcações, aluguel de 
equipamentos, participação em outras 
companhias. 

MMB 29/12/1999 
Aluguel de equipamentos, treinamentos e 
manutenção de equipamentos. 

Oceanpact Maritime 09/04/2014 

Prestação de serviços relacionados com 
projetos de pesquisa marinha em águas 
brasileiras, operação e afretamento de 
embarcações. 

    

Descrição dos principais procedimentos de consolidação 

i. Eliminação dos saldos das contas de ativo e passivo entre as 
empresas consolidadas. 

ii. Eliminação das participações no capital, nas reservas e nos lucros 
(prejuízos) acumulados das empresas controladas. 

iii. Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros 
não realizados, decorrentes de negócios entre as empresas. Perdas 
não realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas apenas 
quando não há evidências de problemas de recuperação dos ativos 
relacionados. 

iv. As políticas contábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas 
as empresas consolidadas e consistem com aquelas utilizadas no 
exercício anterior. A Companhia consolida suas demonstrações 
financeiras com as de suas controladas, considerando o mesmo 
período de divulgação e as mesmas práticas contábeis. 

b) Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou 
demais fins. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa: 
(i) dinheiro em caixa; (ii) depósitos bancários; e (iii) aplicações 
financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de 
caixa sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, 
um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa 
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, de três meses ou 
menos, a contar da data da sua contratação.  
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c) Receitas de serviços 

A receita de serviços é mensurada com base no valor justo da 
contraprestação que a Companhia espera receber em um contrato com o 
cliente, excluindo descontos, abatimentos e tributos ou encargos 
incidentes, sendo registrada no momento em que transfere o controle do 
produto ou serviço ao cliente. 

d) Contas a receber 

As contas a receber são registradas pelo valor dos serviços prestados, 
incluindo os respectivos tributos diretos de responsabilidade da 
Companhia, menos os tributos retidos na fonte, os quais são 
considerados créditos tributários (quando aplicável). 

A provisão para devedores duvidosos é constituída, quando aplicável, 
com base na perda esperada futura, sendo reavaliada sempre em que há 
saldos de clientes com parcelas em atraso. A provisão é constituída em 
montante considerado suficiente pela Administração para suprir as 
eventuais perdas na realização dos créditos. 

e) Investimentos em outras Companhias 

A Companhia contabiliza seus investimentos em controladas, controladas 
em conjunto e coligadas com base no método da equivalência 
patrimonial, conforme determinado pelo CPC 18 (R2) - Investimento em 
Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto. 

f) Imobilizado 

O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição e depreciado pelo 
método linear de acordo com a respectiva vida útil econômica. 

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há 
benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. 
Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do 
imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos 
na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. 

O valor residual e a vida útil dos ativos imobilizados e os métodos de 
depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados 
de forma prospectiva, quando for o caso. 

A vida útil-econômica estimada dos itens do imobilizado está 
demonstrada na nota explicativa nº 16. 

g) Intangível 

Os ativos intangíveis com vida útil definida são amortizados de acordo 
com sua vida útil econômica estimada e, quando identificadas indicações 
de perda de seu valor recuperável, submetidos a teste para análise de 
perda no seu valor recuperável. 

h) Reconhecimento de despesas 

As despesas são contabilizadas pelo regime de competência, obedecendo 
a sua vinculação com a realização das receitas. As despesas pagas 
antecipadamente e que competem a exercícios futuros são ativados de 
acordo com seus respectivos prazos de duração.  
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i) Provisões 

Uma provisão é reconhecida para obrigações presentes (legal ou 
presumida) resultantes em que seja possível estimar de maneira 
confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para 
liquidar a obrigação. 

A Companhia reconhece provisões referentes a férias, 13º salário e 
encargos sociais incidentes sobre essas remunerações, de acordo com a 
quantidade de períodos trabalhados pelos funcionários, ou seja, de 
acordo com as obrigações devidas, mas não efetivadas, em cada 
exercício. 

j) Empréstimos e financiamentos 

A Companhia registra seus empréstimos e financiamentos obtidos com 
base no custo amortizado usando o método de juros efetivos, conforme 
determinado pelo CPC 20 (R1) - Custos de Empréstimos. 

k) Arrendamentos 

Em 6 de outubro de 2017 foi emitido o pronunciamento técnico CPC 06 
(R2) - Arrendamentos, com vigência para exercícios sociais que se 
iniciarem a partir de 1º de janeiro de 2019. O novo pronunciamento 
introduz um modelo único para contabilização de contratos de 
arrendamento, eliminando a distinção entre arrendamentos operacionais 
e financeiros, resultando na contabilização da maioria dos contratos de 
arrendamento nos balanços das arrendatárias. A contabilidade dos 
arrendadores permanece substancialmente inalterada e a distinção entre 
contratos de arrendamento operacional e financeiro é mantida. 

Como permitido pelo pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - 
Arrendamentos, a Companhia reconheceu o efeito cumulativo de aplicar 
esse pronunciamento a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando o 
método retrospectivo modificado. Portanto, a Companhia não está 
reapresentando as informações comparativas. 

A Companhia aplicou o CPC 06 (R2) utilizando o método retrospectivo 
modificado e as informações financeiras comparativas abrangendo esse 
tema não foram apresentadas.  

A Companhia realizou a avaliação para os contratos iniciados em ou após 
01 de janeiro de 2019, e identificou os ativos e seus contratos, essa 
avaliação foi dividida em dois estágios, sendo: 

i. Identificação dos contratos e análise. 

ii. Efeitos nas Demonstrações contábeis com a adoção da norma. 

Na data de início é reconhecido o direito de uso e o passivo de 
arrendamento, a Companhia mensura seu passivo ao valor presente dos 
pagamentos do arrendamento, onde é utilizada a taxa incremental, já 
que não possui taxa de juros implícita em seus contratos. 

A taxa incremental estimada é em função das taxas de captação de 
financiamentos de longo prazo, ajustada para refletir as características do 
arrendamento, como o risco do ambiente econômico do país, moeda, 
prazo e a data de início do contrato. 
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Se ocorrer alguma alteração do fluxo de caixa esperado no contrato, o 
passivo é prontamente remensurado. Somente será revisada a taxa de 
desconto caso um novo contrato for realizado. 

A Companhia amortiza o ativo direito de uso pelo método linear, pelo 
prazo do arrendamento. 

Para maiores detalhes sobre os efeitos da adoção, vide nota explicativa 
nº 15. 

l) Instrumentos financeiros 

Ativos e passivos financeiros 

Os ativos e passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo valor 
justo acrescidos dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
emissão. Os ativos financeiros são mensurados pelo: 

(a) Ao custo amortizado. 

(b) Ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 

(c) Ao valor justo por meio do resultado. 

A mensuração é feita com base no modelo na intenção da Companhia e 
seu gerenciamento do seu portfólio. Adicionalmente, para os ativos 
financeiros mensurados a custo amortizado e valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes, para que os instrumentos possam ser 
mensurados de tal forma, é necessário que passem pelo teste de “SPPI” 
(“Solely Payments of Principal and Interest”). 

Os passivos financeiros são mensurados subsequentemente ao custo 
amortizado, exceto pelas exceções dadas nos itens (a), (b), (c), (d), e (e) 
do CPC 48. 

Avaliação do valor recuperável de ativos financeiros 

Para os ativos financeiros, que não são mensurados ao valor justo por 
meio do resultado, o registro de perda do valor recuperável é mensurado 
pelas perdas de crédito esperadas se o risco de crédito do instrumento 
financeiro apresentar aumento significativo desde seu reconhecimento 
inicia, na data-base de divulgação. 

A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos, nem 
contabilidade de “hedge”. 

m) Capitalização de juros de empréstimos 

A Companhia capitaliza os custos de empréstimos, conforme preconizado 
pelo CPC 20 (R1), que são direta ou indiretamente atribuíveis à 
construção de ativo qualificável (ativo que, necessariamente, demanda 
um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso 
pretendido) como parte do custo do ativo, sendo as variações cambiais 
capitalizadas limitadas ao custo de captação no mercado interno vigente 
na data de obtenção dos empréstimos. 

n) Moeda funcional e moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R$), que é a 
moeda funcional da Companhia.  
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Transações e saldos 

Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda 
funcional da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas 
estrangeiras são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio 
da data de apresentação. Os ganhos e as perdas resultantes da 
atualização desses ativos e passivos verificados entre a taxa de câmbio 
vigente na data da transação ou início dos exercícios e os encerramentos 
dos exercícios são reconhecidos como receitas ou despesas financeiras no 
resultado. 

o) Conversão das demonstrações financeiras de controladas no exterior 

As demonstrações financeiras de controladas no exterior são convertidas 
para reais (moeda de apresentação da Companhia) pela taxa de câmbio 
de fechamento do exercício para os ativos e passivos, pela taxa média 
para contas de resultado, e o patrimônio líquido é mantido à taxa de 
câmbio histórica. As variações resultantes da conversão citada são 
reconhecidas em conta específica do patrimônio líquido, denominada 
“ajuste acumulado de conversão”. 

p) Demonstrações dos fluxos de caixa 

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método 
indireto. 

q) Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos 
com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências 
identificadas, e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é 
constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. 

O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de 
caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor 
líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de 
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, 
utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos, que reflita o custo 
médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade 
geradora de caixa. A Administração considera as classes de embarcações 
como unidade geradora de caixa. 

O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base 
em contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, 
entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas 
atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, 
com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da 
transação mais recente com ativos semelhantes.   
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r) Resultado por ação 

O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do 
exercício da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias no 
respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado por meio da 
referida média das ações, ajustada pelos instrumentos potencialmente 
conversíveis em ações, se aplicável, nos exercícios apresentados, nos 
termos do CPC 41 - Resultado por Ação. 

3. JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS 

3.1. Julgamentos 

A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração faça 
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados 
de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos 
contingentes, na data base das demonstrações. Contudo, a incerteza relativa a 
essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste 
significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.  

3.2. Estimativas e premissas 

3.2.1. Vida útil dos bens do imobilizado 

A Companhia revisa a vida útil estimada dos bens do imobilizado anualmente 
no final de cada exercício. Durante o exercício corrente, como resultado 
desta avaliação, a Administração estabeleceu que a vida útil dos seus bens 
imobilizados se mantém inalterada. 

3.2.2. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil 
de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o 
qual é o maior entre o valor justo menos custos de venda e o valor em uso. 
O cálculo do valor justo menos custos de vendas é baseado em informações 
disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado 
menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é 
baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. 

Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os próximos anos e não 
incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia ainda não 
tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que 
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O 
valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo 
de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa futuros esperados 
e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 

3.2.3. Tributos 

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários 
complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia 
constitui provisões, com base em estimativas cabíveis e, quando aplicável, 
para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades fiscais 
das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-
se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e 
interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade 
tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de 
interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo 
das condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. 
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3.2.4. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, 
quando aplicável. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das Leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais, e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais 
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou 
exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões 
de tribunais. 

3.2.5. Valor justo de instrumentos financeiros 

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço 
patrimonial não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando 
técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os 
dados para esses métodos se baseiam naqueles praticados no mercado, 
quando possível, contudo, quando isso não for viável, um determinado nível 
de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui 
considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, 
risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores 
poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros. 

4. ADOÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS E INTERPRETAÇÕES DO IFRS (NOVOS E REVISADOS) 

A seguir estão apresentadas as normas novas e revisadas que passaram a ser aplicáveis a 
partir de 01 de janeiro de 2019. 

 Alterações no CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento mercantil. 

 Alterações no CPC 18 (R2) - Investimento em coligada, em controlada e em 
empreendimento controlado em conjunto. 

 Alterações no CPC 48 - Instrumentos financeiros. 

 ICPC 22 - Incertezas sobre tratamentos de tributos sobre o lucro. 

 Melhorias anuais nas IFRSs (Ciclo 2015-2017, IFRS 3 e 11 e IAS 12 e 23). 

A adoção dessas novas normas e alterações não resultou em impactos significativos nas 
demonstrações individuais e consolidadas de 31 de dezembro de 2019 e períodos 
comparativos, exceto pelas alterações no CPC 06 (R2) cujos impactos estão apresentados 
na nota explicativa nº 15. 

O CPC ainda não emitiu pronunciamento contábil ou alteração nos pronunciamentos 
vigentes correspondentes a todas as novas IFRS. Portanto, a adoção antecipada dessas 
IFRS não é permitida para entidades que divulgam as suas demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.  
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Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis 

Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não aplicou as 
normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não estão 
aplicáveis: 

Norma ou interpretação Descrição 

Em vigor para 
períodos anuais 
iniciados em ou 

após 
    
Alterações à IFRS 3 Definição de negócios 01/01/2020 
Alterações à IAS 1 e IAS 8 Definição de Material 01/01/2020 
Estrutura Conceitual Estrutura Conceitual nas Normas IFRSs 01/01/2020 
IFRS 17 Contratos de Seguros 01/01/2021 
Alterações no CPC 36R3)/IFRS 

10 e no CPC 18 (R2)/ IAS 28 
Venda ou Constituição de Ativos entre um 

Investidor e sua Coligada ou “Joint Venture” 
Postergada 

indefinitivamente 

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

  Controladora Consolidado 
  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
      

Caixa e bancos 1.185 2.684 8.459 6.587 
Aplicações financeiras (*) 10.959 5.439 35.549 10.235 
Total 12.144 8.123 44.008 16.822 
       
(*) Aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez (compostas por Certificados de 

Depósitos Bancários - CDB pós-fixados), com compromisso de recompra e revenda. O 
rendimento médio em 2019 foi de 98% do CDI (em 2018 foi de 80,26%). 

6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

Na Companhia representam aplicações financeiras (CDB Bocom BBM) com rendimentos 
atrelados ao CDI. Na controlada OceanPact Navegação Ltda., representam aplicações 
financeiras (Itaú compromissada) com rendimentos atrelados ao CDI, que são 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa. O rendimento médio em 
2019 é de 98% do CDI (em 2018 foi de 95%).  

O saldo no Banco Bocom BBM no valor de R$1.027 (em 2018 não ocorreu), é referente a 
contrato de garantia realizado referente ao financiamento com a FINEP. O saldo no Banco 
Itaú no valor de R$6.073 (em 2018 no valor de R$5.605), denominada conta 
centralizadora, onde deve ser mantido o valor correspondente a no mínimo três meses da 
dívida mensal, de acordo com o contrato firmado com o BNDES referente ao 
financiamento das embarcações. As aplicações estão registradas no ativo não circulante 
do consolidado. 

7. CLIENTES 

  Controladora Consolidado 
  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
      

Clientes 67.900 31.988 114.729 52.442 
Partes relacionadas 1.741 57 47 17 
Total 69.641 32.045 114.776 52.459 
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A Administração julgou ser necessária a constituição de provisão para devedores 
duvidosos, com base na perda esperada futura, em 31 de dezembro de 2019, no valor de 
R$861 (em 2018 R$709), constituído substancialmente pelo cliente Eisa Petro UM S.A., 
que representa 41% do saldo em 2019 (representa 50% saldo em 2018). 

Em 2019, os saldos a receber mais relevantes são com os clientes Petróleo Brasileiro S.A. 
- Petrobras (representa 44% do saldo em 2019), Modec Serviços de Petróleo do Brasil 
Ltda Aet Brasil Serviços SCS Ltda., Dommo Energia S.A., Total E&P do Brasil Ltda., que 
juntos representam 82% dos saldos apresentados em 2019. Em 2018, os saldos a receber 
mais relevantes são com os clientes Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (representa 34% 
do saldo em 2018), Aet Brasil Serviços SCS Ltda., Chevron Brasil Upstream Frade Ltda., 
Dommo Energia S.A., Total E&P do Brasil Ltda. e Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda., que 
juntos representam 78% dos saldos apresentados em 2018). 

8. ESTOQUE 

  Consolidado 
  31/12/2019 31/12/2018 
    

Estoques 730 162 
Total 730 162 
     
Na controlada Servmar, o saldo de R$146 é referente a aquisições de mercadorias que 
serão utilizadas na prestação, que será reconhecido no resultado pelo método do custo 
médio. 

Na controlada indireta Oceanpact Maritime Limited, o saldo de R$584 é referente a 
combustível a ser utilizado nas embarcações próprias. 

9. TRIBUTOS A RECUPERAR 

  Controladora Consolidado 
  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
      

Saldo negativo de IRPJ 2.567 834 6.868 5.698 
Saldo negativo de CSLL - - 1.141 1.218 
COFINS a recuperar 1.453 369 1.623 537 
PIS a recuperar 314 78 351 115 
Tributos retidos por terceiros 494 584 1.484 670 
CPRB 1.890 - 2.439 - 
Outros tributos a recuperar 458 408 1.290 561 
Total 7.176 2.273 15.196 8.799 
      
Circulante 6.841 1.938 13.643 7.385 
Não circulante 335 335 1.553 1.414 
       
Os saldos negativos de IRPJ e CSLL, em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, são 
referentes a impostos retidos na fonte de clientes e compensações realizadas por 
estimativa em excesso. 
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10. DEPÓSITOS JUDICIAIS 

O saldo é composto de pagamentos de ISS através de depósito judicial, decorrente de 
ações movidas pela Companhia com o cliente Repsol Sinopec Brasil S.A e Samarco 
Mineração S.A., referente ao Município de incidência do ISS e processos trabalhistas. Em 
2019 o valor é de R$2.290 (R$2.290 em 2018) e R$281 referentes a pagamentos de 
decorrentes de processos trabalhistas. Os valores de ISS a pagar registrados no passivo 
são de R$2.290 em 2019 (R$2.290 em 2018). 

Na controlada Servmar, é composto de pagamentos de reclamações trabalhistas e ISS, 
decorrente de ações trabalhistas e ação fiscal referente ao Município de Diadema, em 
relação a incidência do ISS, em 2019 o valor é de R$665 (R$617 em 2018). 

Na controlada Oceanpact Geociências, é composto de pagamento de ação movida contra 
fornecedor no valor de R$13 (em 2018 não ocorreu). 

11. TRIBUTOS DIFERIDOS 

  Controladora Consolidado 
  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
      

Tributos diferidos ativos     
Imposto de renda 7.850 6.738 24.079 18.720 
Contribuição social 3.308 2.836 9.296 7.052 
Outros tributos 368 - 424 - 
Total 11.526 9.574 33.799 25.772 
       
Tributos diferidos passivos     
Imposto de renda  - - 492 1.206 
Contribuição social  - - - 192 
Total - - 492 1.398 
       
Imposto de renda e contribuição social diferidos acumulados no ativo e passivo: 

  31/12/2019 31/12/2018 
   Controladora Consolidado Controladora Consolidado 
       
Variação cambial líquida (47) 16.672 (433) 12.496 
Custos capitalizados OceanPact Navegação (753) (753) (800) (800) 
Impostos exigibilidade suspensa 761 761 761 761 
Prejuízo Fiscal 842 1.925 5.352 6.479 
Provisões custos operacionais  8.024 14.950 5.025 5.967 
Valor justo ativos imobilizados MMB 

- - - (674) (nota explicativa nº 14) 
Valor justo ativos imobilizados 

490 490 (722) (722) (nota explicativa nº 14) 
Arrendamento mercantil 1.841 1.841 - - 
Depreciação acelerada para fins fiscais - (2.112) - - 
Outros efeitos pulverizados - (891) 391 867 
Imposto diferido ativo (passivo), líquido 11.158 32.883 9.574 24.374 
       
CSLL 3.308 9.296 2.836 6.861 
IRPJ 7.850 23.587 6.738 17.513 
Imposto diferido ativo (passivo) líquido 11.158 32.883 9.574 24.374 
      
Imposto diferido ativo 11.158 33.375 9.574 25.772 
Imposto diferido passivo - (492) - (1.398) 

Imposto diferido ativo (passivo) líquido 11.158 32.883 9.574 24.374 
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A Companhia possui, no consolidado, tributos diferidos ativos de R$33.375 (R$25.772 em 
2018), que se referem substancialmente a variação cambial tributada a caixa, apurada em 
2019 na Companhia, na controlada Oceanpact Navegação, e provisões não dedutíveis. 

O saldo de impostos diferidos ativos, no consolidado, em relação ao PIS e COFINS, no 
valor de R$424 (em 2018 não possui), se referem ao reconhecimento de dos referidos 
impostos sobre a amortização e juros dos arrendamentos. 

O saldo de imposto diferido passivo, no consolidado, de R$492 (em 2018 era R$1.398) é 
referente à sua controlada EnvironPact Consultoria em Engenharia e Meio Ambiente Ltda., 
que reconhece os impostos pelo regime de competência, porém a Companhia apura e 
recolhe seus tributos pelo regime de caixa no lucro presumido, e a sua controlada 
Oceanpact Maritime que reconhece o diferido em função das diferenças temporárias em 
sua apuração de Imposto de Renda. 

A controlada Servmar possui saldos de prejuízos fiscais no montante de R$3.610 (crédito 
fiscal) os quais não foram registrados, devido a expectativa de realização efetuada pela 
Administração. 

Abaixo segue demonstrativo de realização do diferido nos próximos anos: 

Ano Controladora Consolidado 
     

2020 11.073 18.747 
2021 1.111 2.099 
2022 (47) 1.179 
Após 2022 (611) 11.282 
Total 11.526 33.307 

     

12. OUTROS VALORES A RECEBER 

 Controladora  Consolidado 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
     
Adiantamentos a fornecedores 6.340 5.329 10.906 6.302 
Compartilhamento de despesas  

(nota explicativa nº 24.3) 1.085 3.782 143 284 
Despesas de exercícios seguintes 3.042 2.038 4.265 2.999 
Outros valores a receber - partes 

relacionadas (nota explicativa 
nº 24) 61 1.889 1 - 

Retenções contratuais - clientes 560 28 3.674 2.997 
Outros valores a receber 1.504 832 2.184 885 
Total 12.592 13.898 21.173 13.467 
      
Circulante 11.876 10.935 17.284 10.731 
Não circulante 716 2.963 3.889 2.736 
      

13. EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS 

A Companhia, em 11 de junho de 2018, realizou um adiantamento no valor de R$5.300, 
para a Santa Lúcia Patrimonial S.A. (“Santa Lúcia”), que é remunerado pela taxa Selic, 
apresentando o saldo em 31 de dezembro de 2019 no valor de R$5.920 (R$5.594 em 
2018). 
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O referido recurso foi utilizado pela Santa Lúcia, conforme estabelecido em contrato de 
comissão entre as partes, para aquisição da totalidade das quotas da empresa SLI Meio 
Ambiente e Infraestrutura Ltda. O contrato vai vigorar até que ocorra a transferência da 
participação na empresa SLI Meio Ambiente e Infraestrutura Ltda. para a sua coligada. 

14. INVESTIMENTOS 

A Companhia possui participações em outras Companhias, conforme relação a seguir. 

 Participação Participação 

Investidas Diretas 
em 

31/12/2019 
em 

31/12/2018 
       
OceanPact Navegação Ltda. 100% 100% 
OceanPact International Holding Cayman 100% 100% 
EnvironPact Consultoria em  

Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 99,95% 99,95% 
OceanPact Tecnologia Ltda. (1) 100% 100% 
OceanPact Uruguay Servicios Maritimos S.R.L. (2) 100% 100% 
OceanPact Geociências Ltda. (3) 100% 50% 
O’Brien’s do Brasil Consultoria em  

Emergências e Meio Ambiente S.A. (4) 50% 50% 
Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. (5) 100% 100% 
OceanPact Netherlands B.V. 100% 100% 
Maraú Navegação Ltda.  100% - 
Camamú Navegação Ltda. (6) 100% - 
OceanPact de Mexico SA de CV (7) 50% - 
     
(1) Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a OceanPact Tecnologia Ltda., constituída em 

18 de agosto de 2014, possui capital social subscrito e não integralizado de R$100,00 
(cem reais), não possuindo ativos ou passivos nessas datas. 

(2) Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a OceanPact Uruguay Servicios Maritimos 
S.R.L., constituída em 27 de junho de 2016, possui capital social subscrito e 
integralizado de R$4. 

(3) A razão social da OceanPact Geociências Ltda. era Gardline Marine Sciences do Brasil 
S.A. em 2018. 

(4) 26% referente à participação direta da Companhia e 24% referente à participação 
detida através da controlada EnvironPact. 

(5) Em 31 de dezembro de 2019, a OceanPact Serviços Marítimos S.A. possui um saldo a 
pagar aos vendedores referente à aquisição da Servmar, no valor de R$2.233, 
apresentado no passivo circulante - rubrica “Outras obrigações” do passivo não 
circulante. 

(6) Em 31 de dezembro de 2019, a Camamú Navegação Ltda., constituída em 13 de 
setembro de 2019, possui capital social subscrito e não integralizado de R$2.500, não 
possuindo ativos ou passivos nessa data. 

(7) Em 31 de dezembro de 2019, a OceanPact de Mexico SA de CV, constituída em 27 de 
março de 2019, possui capital social subscrito e não integralizado de R$106 
(equivalentes a USD 26). 
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Investidas Indiretas 

Participação 
em 

31/12/2019 

Participação 
em 

31/12/2018 
    
Cod Hole LLP (1) 99% 99% 
Oceanpact Maritime Limited (2) 100% 50% 
Maritim Miljo-Beredskap AS (3) 100% 100% 
     

(1) Controlada da OceanPact International Holding Cayman, por isso é consolidada nas 
demonstrações financeiras da Companhia. 

(2) Controlada em conjunto da OceanPact International Holding Cayman e da OceanPact 
Geociências Ltda., por isso é consolidada nas demonstrações financeiras da 
Companhia. 

(3) Controlada da Cod Hole LLP, por isso é consolidada nas demonstrações financeiras da 
Companhia. 

Os investimentos da Companhia são representados pelos saldos a seguir: 

 Controladora Consolidado 
 2019 2018 2019 2018 
      
OceanPact Navegação Ltda.(1) 51.313 51.568 - - 
OceanPact International Holding Cayman 41.683 35.248 - - 
EnvironPact Consultoria em  

Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 1.251 989 - - 
OceanPact Uruguay Servicios Maritimos S.R.L. 4 3 - - 
OceanPact Geociências Ltda. (2) 26.642 12.138 - 12.138 
O'Brien's do Brasil Consultoria em  

Emergências e Meio Ambiente S.A. 1.927 945 3.706 1.817 
Oceanpact Maritime Limited - - - 13.788 
Servmar Serviços Técnicos  

Ambientais Ltda. 18.609 17.418 - - 
OceanPact Netherlands B.V. 41.704 (56) - - 
Maraú Navegação Ltda. 2.500 - - - 
Total 185.633 118.253 3.706 27.743 
       
(1) O saldo de investimento da controlada integral da Companhia, OceanPact Navegação 

Ltda., está ajustado pelas capitalizações dos juros e variações cambiais com 
empréstimos, no montante de R$3.268, captados pela controladora e destinados à 
construção das embarcações na referida controlada. 

(2) O saldo de investimento da controlada da Companhia, OceanPact Geociências Ltda., 
contempla o montante de R$1.679 pago decorrente de mais valia sobre ativos, na 
integralização das ações. 
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As movimentações nos saldos das investidas estão demonstradas a seguir. 

 Controladora 
    Ágio - 

rentabilidade 
futura 

Aquisição de 
Investimento 

Variação 
cambial 

Equivalência 
patrimonial Dividendos 

  

Investidas  31/12/2018 31/12/2019  
          
OceanPact Navegação Ltda. 51.568 - - - (255) - 51.313 
OceanPact International Holding Cayman  35.248 - 7.953 1.382 (2.900) - 41.683 
EnvironPact Consultoria em  

Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 989 - - - 1.459 (1.197) 1.251 
OceanPact Uruguay Servicios Maritimos S.R.L. 3 - - 1 - - 4 
OceanPact Geociências Ltda. 12.138 - 14.968 96 (695) 135 26.642 
O’Brien’s do Brasil Consultoria em  

Emergências e Meio Ambiente S.A. 945 - - - 1.578 (596) 1.927 
Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. 12.781 - - - 1.191 - 13.972 
OceanPact Netherlands B.V.  (56) - 43.291 270 (1.801) - 41.704 
Maraú Navegação Ltda. - - 2.500 - 20 (20,00) 2.500 
Ágio investidas - Servmar  

Serviços Técnicos Ambientais Ltda. 4.637 - - - - - 4.637 

Total 118.253 - 68.712 1.749 (1.403) (1.678) 185.633 
         

 
 Controladora 
   Ágio - 

rentabilidade 
futura 

Aquisição de 
Investimento 

Variação 
cambial 

Equivalência 
patrimonial Dividendos 

 

Investidas 31/12/2017 31/12/2018 
          

OceanPact Navegação Ltda. 69.777 - - - (18.209) - 51.568 
OceanPact International Holding Cayman  36.007 - - 5.714 (6.473) - 35.248 
EnvironPact Consultoria em  

Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 1.342 - - - 32 (385) 989 
OceanPact Uruguay Servicios Maritimos S.R.L. 3 - - - - - 3 
OceanPact Geociências Ltda. 10.930 - - - (43) 1.251 12.138 
O’Brien’s do Brasil Consultoria em  

Emergências e Meio Ambiente S.A. 1.200 - - - 30 (285) 945 
Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. - - 13.103 - (322) - 12.781 
OceanPact Netherlands B.V.  - - - - (56) - (56) 
Ágio investidas - Servmar  

Serviços Técnicos Ambientais Ltda. - 4.637 - - - - 4.637 
Total 119.259 4.637 13.103 5.714 (25.041) 581 118.253 
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 Consolidado 

Investidas 31/12/2018 
Aquisição 

de controle 
equivalência 
patrimonial Dividendos 31/12/2019  

        
OceanPact Geociências Ltda. 12.138 (14.268) 2.130 - - 
O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente S.A. 1.817 - 3.035 (1.146) 3.706 
Oceanpact Maritime Limited 13.788 (13.308) (480) - - 
Total 27.743 (27.576) 4.685 (1.146) 3.706 
       
 
 
 Consolidado 

Investidas 31/12/2017 
Variação 
cambial 

Resultado de 
equivalência 
patrimonial 

Dividendos 
distribuídos 31/12/2018 

        

OceanPact Geociências Ltda. 10.930 - (43) 1.251 12.138 
O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente S.A. 2.307 - 58 (548) 1.817 
Oceanpact Maritime Limited 17.455 2.408 (1.986) (4.089) 13.788 
        
Total 30.692 2.408 (1.971) (3.386) 27.743 
       

 

O resultado da equivalência patrimonial da EnvironPact na Companhia é demonstrado pelo seu valor líquido, que é decorrente do lucro 
líquido da investida em 2019 deduzido da distribuição de lucros realizada aos outros sócios desproporcionalmente, conforme prevê o 
contrato social. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia deixou de reconhecer equivalência patrimonial no valor de 
R$65 (R$515 em 2018) sobre o resultado de sua controlada EnvironPact, em função da distribuição desproporcional de lucros. 

A apropriação dos juros e encargos capitalizados, referente ao empréstimo Itaú BBA, no Investimento da controlada OceanPact Navegação 
Ltda., é reconhecido no resultado de equivalência patrimonial. Em 2019 o valor é de 204 (em 2018 era de R$204). O saldo a apropriar 
referente a capitalização dos juros em dezembro de 2019 é de R$3.268 (em 2018, R$3.472). 
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Os saldos das coligadas, controladas e controladas em conjunto da Companhia em 31 de 
dezembro de 2019 são de: 

   
Patrimônio 

líquido 

 Lucro/ 
Prejuízo 
líquido Investidas Ativo Passivo 

Receita 
líquida 

  
   

  
OceanPact Navegação Ltda. 259.734 211.689 48.045 55.613 (51) 
OceanPact International Holding Cayman 41.683 - 41.683 141 (2.900) 
EnvironPact Consultoria em  

Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 2.266 1.015 1.251 105 1.524 
OceanPact Uruguay Servicios Maritimos S.R.L. 4 - 4 - - 
OceanPact Geociências Ltda. 95.242 70.281 24.961 18.988 1.871 
O’Brien’s do Brasil Consultoria em  

Emergências e Meio Ambiente S.A. 16.930 9.518 7.412 29.692 6.073 

Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. 
51.448 37.809 13.639 

117.44
1 2.262 

OceanPact Netherlands B.V.  41.750 47 41.703 2.218 (1.801) 
Maraú Navegação Ltda. 2.530 30 2.500 - 20 
        
Os saldos das coligadas, controladas e controladas em conjunto da Companhia em 31 de 
dezembro de 2018 são de: 

   
Patrimônio 

líquido 

 Lucro/ 
Prejuízo 
líquido Investidas Ativo Passivo 

Receita 
líquida 

  
   

  
OceanPact Navegação Ltda. 267.573 219.478 48.095 51.429 (18.004) 
OceanPact International Holding Cayman 63.431 28.184 35.248 - (6.475) 
EnvironPact Consultoria em  

Engenharia e Meio Ambiente Ltda. 997 7 989 627 546 
OceanPact Uruguay Servicios Maritimos S.R.L. 3 - 3 - - 
Oceanpact Geociências Ltda 43.429 20.434 22.995 43.314 (87) 
O’Brien’s do Brasil Consultoria em  

Emergências e Meio Ambiente S.A. 6.139 2.506 3.633 9.473 112 
Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. 50.991 38.210 12.781 85.829 (322) 
OceanPact Netherlands B.V.  25.498 25.554 (56) - (56) 
        
Combinação de negócios 

Em 4 de novembro de 2019, a Companhia adquiriu a participação de 50%, e o controle de 
Oceanpact Geociências Ltda. A Oceanpact Geociências foi fundada em 2012 no Rio de 
Janeiro, onde sua atividade é a prestação de serviços relacionados com projetos de 
pesquisa marinha em águas brasileiras, para os clientes Petrobras Petróleo Brasileiro S.A e 
Oceanpact Maritime Limited. 

O valor da aquisição foi de R$14.968, a contraprestação transferida em 05 de novembro 
de 2019 foi no valor de R$15.093, a diferença é decorrente de variação cambial. A 
Companhia elaborou Laudo de avaliação do valor justo líquido, que avaliou os ativos e 
passivos da investida a valor justo, como segue o demonstrativo a abaixo: 

Ativos adquiridos e passivos assumidos na data de aquisição - em reais - R$: 

Reais (milhares) 

Valor contábil 
na data da 
aquisição 

Ajustes a 
valor justo 
efetuados 

Valor justo 
na data de 
aquisição 

      
ATIVOS    
Caixa e equivalentes 18.973 - 18.973 
Clientes 11.722 - 11.722 
Tributos a recuperar 1.030 - 1.030 
Outros valores a receber 1.742 - 1.742 
Ativo circulante 33.467 - 33.467 
Outros valores a receber 275 - 275 
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Ativo fiscal diferido 1.331 - 1.331 
Imobilizado 14.089 2.603 16.692 
Ativo não circulante 15.695 2.603 18.298 
     
PASSIVOS    
Empréstimos e financiamentos 22.600 - 22.600 
Fornecedores 6.973 - 6.973 
Obrigações tributárias  1.418 - 1.418 
Obrigações trabalhistas  1.413 - 1.413 
Outras obrigações 90 - 90 
Passivo Circulante 32.494 - 32.494 
   -  
Empréstimos e financiamentos 2.778 - 2.778 
Imposto diferido sobre a mais valia  885 885 
Passivo não circulante 2.778 - 3.663 
     
Capital social superior a 50% 640 - 640 
Patrimônio Líquido 13.250 1.718 14.968 
     
A combinação de negócios, na qual ocorreu a aquisição da participação da coligada 
Oceanpact Geociências Ltda, resultou em mais valia dos ativos, de equipamentos, 
reconhecida junto ao investimento, na data da aquisição. 

15. DIREITO DE USO 

 Controladora 
 31/12/2018 Adições Baixas 31/12/2019 
      
Direito de uso     
Imóveis - arrendamento - 15.214 - 15.214 
Embarcações e veículos- arrendamento - 33.661 (18.783) 14.878 
Subtotal - 48.875 (18.783) 30.092 
      
Amortização acumulada     
Imóveis - arrendamento - (1.926) - (1.926) 
Embarcações e veículos - arrendamento - (16.700) 12.650 (4.050) 
Subtotal - (18.626) 12.650 (5.976) 
     
Total líquido - 30.249 (6.133) 24.116 
      
 Consolidado 

 31/12/2018 Adições Baixas 31/12/2019 
Direito de uso     
Imóveis - arrendamento - 19.867 - 19.867 
Embarcações e veículos - arrendamento - 32.848 (18.783) 14.065 
Subtotal - 52.715 (18.783) 33.932 
      
Amortização acumulada     
Imóveis - arrendamento - (2.774) - (2.774) 
Embarcações e veículos - arrendamento - (15.924) 12.650 (3.274) 
Subtotal - (18.698) - (6.048) 
     
Total líquido - 34.017 (6.133) 27.884 
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O direito de uso de imóvel de terceiros e embarcações, são referentes a 11 contratos: 

a. Contrato com início em março de 2019, com prazo de 6 anos, referente ao imóvel 
situado na Glória-RJ. 

b. 2 contratos com início em janeiro de 2019, com prazo de 8 anos, referente ao imóvel 
situado na Filial de Niterói -RJ. 

c. Contrato com início em Janeiro de 2019, com prazo de 3 anos, referente a Filial no 
Guarujá/SP. 

d. Contrato com início em Janeiro de 2019, com prazo de 3 anos, referente a Filial no 
Macaé/RJ. 

e. Contrato com início em Janeiro de 2019, com prazo de 8 anos, referente a Filial no São 
João da Barra/RJ. 

f. Contrato de afretamento de embarcação “BS Camboriú”, com prazo de 3 anos, com o 
fornecedor BSCO S.A. 

g. Contrato de afretamento de embarcação “Parcel das Paredes”, com prazo de 1 ano, 
com a controlada Oceanpact Netherlands. 

h. Contrato de afretamento de embarcação “Seacor Grant”, com prazo de 3 anos, com a 
controlada Oceanpact Netherlands. 

i. Contrato de afretamento da embarcação “Seabulk Angra”, com prazo de 1 ano, com o 
fornecedor Seacor do Brasil. Este arrendamento foi finalizado em outubro de 2019, 
conforme contrato de promessa de compra da embarcação. 

j. Contrato de afretamento da embarcação “Seabulk Brasil”, com prazo de 1 ano, com o 
fornecedor Seacor do Brasil. Este arrendamento foi finalizado em outubro de 2019, 
conforme contrato de promessa de compra da embarcação. 

As taxas de amortização anual utilizadas pela Companhia, estão considerando os prazos dos 
contratos de arrendamento. 

A controlada Servmar, em 2018 reconheceu em seu imobilizado veículos e embarcações, 
decorrentes de arrendamento mercantil, de acordo com os contratos. Na análise dos 
contratos ficou evidenciado o arrendamento mercantil financeiro, pois a controlada ficou 
substancialmente com todos os riscos e benefícios de propriedade dos bens e o valor 
presente das prestações é substancialmente igual ao valor justo dos ativos. Em função da 
aplicação da norma CPC 06 (R2) - Arrendamentos, os valores foram reconhecidos em 
2019 como direito de uso. 

16. IMOBILIZADO 

 Controladora 

 31/12/2018 Adição Baixa 31/12/2019 
       

Embarcações e docagens 82.976 54.620 - 137.596 
Máquinas e equipamentos 44.091 5.990 (1.126) 48.955 
Computadores e periféricos 1.592 601 - 2.193 
Móveis e utensílios 487 431 - 918 
Instalações 511 94 - 605 
Benf. imóveis de terceiros 2.037 3.677 - 5.714 
Subtotal 131.694 65.413 (1.126) 195.981 
       
Embarcações e docagens (51.805) (15.956) - (67.761) 



OceanPact Serviços Marítimos S.A. 

30 

 Controladora 

 31/12/2018 Adição Baixa 31/12/2019 
     
Máquinas e equipamentos (18.339) (4.479) 908 (21.910) 
Computadores e periféricos (1.152) (208) - (1.360) 
Móveis e utensílios (304) (58) - (362) 
Instalações (268) (63) - (331) 
Benf. imóveis de terceiros (2.022) (78) - (2.100) 
Subtotal (73.890) (20.842) 908 (93.824) 
      
Total líquido 57.804 44.571 (218) 102.157 
      
 
 Controladora 

 31/12/2017 Adição Baixa 31/12/2018 
       
Embarcações e docagens 74.696 10.260 (1.980) 82.976 
Máquinas e equipamentos 40.685 3.406 - 44.091 
Computadores e periféricos 1.297 295 - 1.592 
Móveis e utensílios 477 10 - 487 
Instalações 511 - - 511 
Benf. imóveis de terceiros 2.037 - - 2.037 
Subtotal 119.703 13.971 (1.980) 131.694 
       
Embarcações e docagens (39.635) (13.417) 1.247 (51.805) 
Máquinas e equipamentos (14.129) (4.210) - (18.339) 
Computadores e periféricos (965) (187) - (1.152) 
Móveis e utensílios (259) (45) - (304) 
Instalações (217) (51) - (268) 
Benf. imóveis de terceiros (1.756) (266) - (2.022) 
Subtotal (56.961) (18.176) 1.247 (73.890) 
      
Total líquido 62.742 (4.205) (733) 57.804 
 
 Consolidado 

 31/12/2018 
Combinação 
de negócios Adição Baixa 31/12/2019 

        
Embarcações e docagens 337.620 67.206 69.825 (5.682) 468.969 
Máquinas e equipamentos 95.834 41.501 13.543 (5.716) 145.162 
Computadores e periféricos 2.096 959 765 (30) 3.790 
Móveis e utensílios 838 482 433 (55) 1.698 
Instalações 561 443 108 - 1.112 
Benf. imóveis de terceiros 2.036 437 4.112 - 6.585 
Subtotal 438.985 111.028 88.786 (11.483) 627.316 
      
Embarcações e docagens (85.698) (41.943) (33.339) 4.136 (156.844) 
Máquinas e equipamentos (34.430) (12.459) (12.040) 1.954 (56.975) 
Computadores e periféricos (1.468) (401) (318) 30 (2.157) 
Móveis e utensílios (545) (128) (84) 27 (730) 
Instalações (300) (203) (70) - (573) 
Benf. imóveis de terceiros (2.022) (7) (167) - (2.196) 
Subtotal (124.463) (55.141) (46.018) 6.147 (219.475) 
        
Total líquido 314.522 55.887 42.768 (5.336) 407.841 
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 Consolidado 

 31/12/2017 
Combinação 
de negócios Adição Baixa 31/12/2018 

        
Embarcações e docagens 299.018 1.393 39.189 (1.980) 337.620 
Máquinas e equipamentos 56.638 4.896 23.826 - 85.360 
Computadores e periféricos 1.315 384 447 (50) 2.096 
Móveis e utensílios 477 345 16 - 838 
Instalações 511 50 - - 561 
Veículos - 7.715 2.759 - 10.474 
Benf. imóveis de terceiros 2.036 - - - 2.036 
Subtotal 359.995 14.783 66.237 (2.030) 438.985 
       
Embarcações e docagens (61.521) (82) (25.342) 1.247 (85.698) 
Máquinas e equipamentos (14.521) (3.107) (11.540) - (29.168) 
Computadores e periféricos (983) (271) (256) 42 (1.468) 
Móveis e utensílios (259) (219) (67) - (545) 
Instalações (217) (32) (51) - (300) 
Veículos - (3.535) (1.727) - (5.262) 
Benf. imóveis de terceiros (1.756) - (266) - (2.022) 
Subtotal (79.257) (7.246) (39.249) 1.289 (124.463) 
        
Total líquido 280.738 7.537 26.988 (741) 314.522 
        
 

As taxas de depreciação anual utilizadas pela Companhia, considerando bens adquiridos 
novos, estão relacionadas a seguir. 

Bens Taxa anual 
    
Embarcações 5% a 10% 
Máquinas e equipamentos 10% 
Computadores e periféricos 20% 
Móveis e utensílios 10% 
Instalações 10% 
Benfeitoria imóveis de terceiros (*) 
Veículos 20% 
Docagens 20% a 40% 
    
(*) Depreciação pelo prazo de locação dos imóveis e das embarcações de terceiros. 

A Companhia adquiriu em 26 de setembro de 2019 a embarcação denominada Austral 
Abrolhos, a ser utilizada nas atividades da Companhia, no valor de R$19.565. 

A Companhia em 2019, realizou benfeitorias no imóvel referente a Matriz - Glória/RJ, no 
valor de R$4.191, decorrente da mudança de endereço. 

A Companhia em outubro de 2019 realizou a retrovenda da embarcação “Marimar”, no 
valor de R$1.979 e R$1.247 de depreciação. 

A controlada OceanPact Netherlands B.V. adquiriu em 26 de abril de 2019 a embarcação 
denominada Parcel das Paredes no valor de USD 2.300 (equivalente a R$9.269). Em 
25/10/2018 adquiriu a embarcação denominada Seacor Grant, no valor de USD 5.500 
(equivalente a R$21.308), ambas com o objetivo de oferecer serviços de afretamento. 

Em 05 de janeiro de 2018 a Companhia adquiriu a controlada Servmar, cujos os ativos 
líquidos na data de aquisição são no valor de R$7.537. 
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Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia efetuou a análise dos indicativos de 
“impairment”, concluindo não haver necessidade de reconhecer provisão para perda por 
redução a valor recuperável dos itens componentes do seu ativo imobilizado. 

Em novembro de 2019, a Companhia adquiriu o controle das investidas Oceanpact 
Geociências Ltda e Oceanpact Maritime Limited. O valor de R$7.537 demonstrado é 
decorrente da aquisição de participação de 50% nas referidas investidas na combinação 
de negócios. 

17. INTANGÍVEL 

 Controladora 
   31/12/2018 Adição 31/12/2019 
    
Custo    

Licenças de softwares 2.923 108 3.031 
     
Amortização acumulada    
Licenças de softwares (1.536) (564) (2.100) 
Total líquido 1.387 (456) 931 
      
 Controladora 
   31/12/2017 Adição 31/12/2018 
Custo    

Licenças de softwares 2.923 - 2.923 
      
Amortização acumulada    
Licenças de softwares (962) (574) (1.536) 
Total líquido 1.961 (574) 1.387 
 
   Consolidado 

   31/12/2018 
Combinação 
de negócios Adição Baixas 31/12/2019 

      
Custo      
Licenças de softwares 3.821 350 595 - 4.766 
Ágio - Rentabilidade futura (*) 4.637 - - - 4.637 
      
Amortização acumulada      
Licenças de softwares (1.949) (273) (753) - (2.975) 
Total líquido 6.509 77 (158) - 6.428 
 
   Consolidado 

   31/12/2017 
Combinação 
de negócios Adição Baixas 31/12/2018 

      
Custo      

Licenças de softwares 2.929 436 471 (15) 3.821 
Ágio - Rentabilidade futura (*) - - 4.637 - 4.637 
      

Amortização acumulada      

Licenças de softwares (966) (409) (587) 13 (1.949) 
Total líquido 1.963 27 4.521 (2) 6.509 
        
(*) O ágio rentabilidade futura é referente do investimento na controlada Servmar, adquirido em 5 

de janeiro de 2018 (nota explicativa nº 14). 

A taxa de amortização anual das licenças de softwares utilizada pela Companhia é de 20%. 
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18. FORNECEDORES 

Os principais saldos a pagar estão descritos a seguir. Os demais saldos são pulverizados 
entre diversos fornecedores. 

 Controladora Consolidado 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

       
Subsea7 do Brasil Ltda. 9.140 - 9.140 - 
Seacor Offshore do Brasil S.A. 343 3.956 343 3.956 
Fornecedores partes relacionadas 1.020 305 125 27 (nota explicativa nº 24) 
Outros fornecedores 19.426 8.717 40.354 14.969 
 29.929 12.978 49.962 18.952 
      
Circulante 29.929 12.291 49.962 16.338 
Não circulante - 687 - 2.614 
      
O fornecedor Subsea7 do Brasil Ltda possui representatividade de 30% da conta. Em 2018 
o fornecedor Seacor Offshore do Brasil S.A possuía representatividade superior a 10% da 
conta. 

A Subsea7 do Brasil Ltda presta serviços de inspeção em embarcações, a Seacor Offshore 
do Brasil S.A. presta serviço referente a afretamento de embarcações, ambos utilizadas 
nas atividades operacionais da Companhia. 

19. PROVISÃO PARA RISCOS  

A Companhia responde em 2019 por cerca de 16 processos judiciais de natureza 
trabalhista, e 13 de natureza tributária em que são avaliados pela área jurídica e 
classificados segundo o grau de risco de perda para a companhia, tais como: perda 
remota, perda possível e perda provável. Com base nessas avaliações é dado o seguinte 
tratamento contábil: 

a) Perdas prováveis 

Em 2019 reconheceu o valor de R$1.356 por cerca de 13 processos judiciais de 
natureza trabalhista (em 2018 no valor de R$12 de processos classificados como perda 
provável). 

b) Perdas possíveis 

A Companhia estima como perdas possíveis o valor de R$1.255, por cerca de 3 
processos judiciais de natureza trabalhista (R$2.661 em 2018, por cerca de 8 
processos judiciais de natureza trabalhista), avaliados com o grau de risco de perda 
possível e não provisionados. 

A Companhia estima como perdas possíveis o valor de R$6.947, por cerca de 13 
processos de natureza tributária (em 2018 foi de R$194), avaliamos com o grau de 
risco de perda possível e não provisionados. 
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20. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 Controladora Consolidado  
Empréstimos 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
      

Banco ABC Brasil 13.139 6.849 23.252 16.354 
Banco Santander 8.804 651 30.607 651 
BNDES - - 203.432 212.080 
Banco Itaú 15.180 9.199 39.962 13.452 
Banco Bradesco 48.990 9.553 50.141 9.553 
Banco Daycoval - - - 389 
Banco Bocom 6.877 9.871 6.877 9.871 
Banco CCB Brasil 17.735 - 17.735 - 
FINEP 16.504 - 16.504 - 
Banco Guanabara - - 6.444 - 
Total 127.229 36.123 394.954 262.350 
       

Circulante 45.928 14.705 86.050 35.161 
Não circulante 81.301 21.418 308.904 227.189 
       

O saldo a pagar ao BNDES é referente ao empréstimo, concedido à controlada OceanPact 
Navegação pelo Fundo da Marinha Mercante em conexão com a construção de 
embarcações. 

Durante 2019 a Companhia captou R$120.871 em novos empréstimos e financiamentos, 
sendo R$48.400 junto ao Banco Bradesco, R$10.000 junto ao Banco Santander, R$10.000 
junto ao Banco Itaú, R$24.471 junto ao FINEP, R$10.000 junto ao Banco ABC, e R$18.000 
junto ao Banco CCB Múltiplo. 

O contrato com o BNDES, referente ao financiamento de embarcações, celebrado em 17 
de julho de 2014, apresenta cláusula obrigando a manutenção de uma conta 
centralizadora, onde deve ser mantido o valor correspondente a no mínimo três meses da 
dívida mensal, incluindo principal e juros (nota explicativa nº 6). 

A controlada Servmar, captou dois novos empréstimos durante o ano de 2019 que 
totalizaram de R$8.500, sendo que deste montante foram incorridos R$148 provenientes 
de custos de captação, que serão pagos em até 36 parcelas. A Companhia é avalista dos 
contratos, para assegurar seu cumprimento. 

A controlada Servmar reconheceu em seu imobilizado, equipamentos, veículos e 
embarcações, utilizados na prestação de serviços, vide nota explicativa nº 16, por meio de 
financiamento, no valor de R$4.571. Em 31 de dezembro de 2018 o saldo a pagar dos 
referidos bens é no valor de R$4.252. A Companhia é avalista dos contratos para 
assegurar seu cumprimento. 

As taxas de juros e as datas dos vencimentos dos saldos apresentados acima estão 
discriminadas a abaixo. 

Instituições financeiras Taxa de juros mensal (%) Vencimento 
    

Banco Bradesco 0,17 a 0,20 + CDI nov/22 
Banco Itaú 0,22 a 0,37 + CDI ago/25 
Banco Itaú 0,17 + TLP jun/23 
Banco Guanabara 0,32 + CDI set/22 
Banco Santander 0,51 + TJLP nov/20 
Banco Santander 0,21 A 0,42 + CDI jul/23 
BNDES 0,23 a 0,32 + Variação do dólar abr/32 
Banco ABC Brasil 0,17 a 0,41 + CDI nov/22 
Banco Bocom BBM 0,14 + DI dez/21 
CCB (BR) Banco Multiplo 0,23 + CDI dez/22 
FINEP TJLP abr/31 
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Os valores a pagar, até a liquidação dos saldos apresentados anteriormente, estão 
discriminados a seguir: 

Ano Controladora Consolidado 
    
2020 45.928 86.049 
2021 41.674 72.302 
2022 22.909 47.696 
2023 1.481 20.921 
2024 2.018 13.543 
Após 2025 13.219 154.443 
Total 127.229 394.954 
    
A Companhia não possui parcelas a pagar vencidas nos exercícios apresentados. 

21. ARRENDAMENTOS 

  Controladora Consolidado 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
       

Banco Bradesco - leasing 
16,23% a.a. + 

CDI - - - 278 

Banco Itaú - leasing 
15,25% a.a. + 

CDI - - - 153 

Banco Daycoval - leasing 
13,85% a.a. + 

CDI - - 2.261 3.507 
Odebrecht Ambiental - 
leasing 

3,35% a.a. 
IPCA - - 2.975 5.044 

Direito de uso - imóveis 
terceiros 

10,44% a 
10,98% a.a. + 

IPCA 15.413 - 19.870 - 

Direito de uso - embarcações 
7,8% a 9,67% 

a.a. + IPCA 14.009 - 5.494 - 

Total  29.422 - 30.600 8.982 
       
Circulante  7.411 - 6.771 3.746 
Não circulante  22.011 - 23.829 5.236 
       
A controlada Servmar, em 2018 firmou contrato com Odebrecht Ambiental S.A. referente 
a bens usados, no montante de R$7.000, a forma de pagamento foi entrada no valor de 
R$576 e mais 36 parcelas mensais. Pela análise do contrato, foi reconhecido ajuste a valor 
presente, dessa forma o ativo foi reconhecido no valor de R$6.678, e R$321 de encargos. 
A Companhia é fiadora, para assegurar seu cumprimento. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui 11 contratos de 
locação de imóvel de terceiros e afretamento de embarcação, que são sujeitos ao CPC 06 
(R2) - Arrendamentos.  

 Controladora Consolidado 
 31/12/2019 31/12/2019 

    
Direito de uso bens de terceiros (embarcações e imóveis) 30.092 25.907 
Amortização acumulada de direito de uso bens de terceiros 

(embarcações e imóveis) (5.976) (4.377) 
Créditos de PIS e COFINS diferido 368 424 
Total do ativo 24.484 21.954 
Arrendamentos a pagar (passivo circulante) 7.411 3.346 
Arrendamentos a pagar (passivo não circulante) 22.011 22.018 
Total do passivo 29.422 25.364 
Depreciação de direito de uso (despesa e custo) 17.027 14.743 
Juros de arrendamentos (despesa) 3.633 3.390 
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 Controladora Consolidado 

 31/12/2019 31/12/2019 
    
Total do resultado 20.660 18.133 
Pagamento de principal de arrendamentos 13.209 12.402 
Pagamento de juros de arrendamentos 3.947 3.772 
Créditos de PIS e COFINS sobre os pagamentos (1.435) (1.480) 
Total de pagamentos 15.721 14.694 
    
A taxa de desconto utilizada e as datas dos vencimentos dos saldos apresentados acima 
estão discriminadas abaixo. 

 

Taxa de 
desconto 

mensal (%) Vencimento 
    
Direito de uso - imóvel Filial Niterói 0,91% mai/27 
Direito de uso - imóvel Filial Guarujá 0,91% jun/22 
Direito de uso - imóvel Matriz 0,87% abr/25 
Direito de uso - imóvel Filial Macaé 0,91% out/22 
Direito de uso - imóvel Filial São João da Barra 0,91% set/27 
Direito de uso - afretamento embarcação BS Camboriu 0,81% nov/22 
Direito de uso - afretamento embarcação Parcel das Paredes 0,78% ago/20 
Direito de uso - afretamento embarcação Seacor Grant 0,74% mar/22 
Direito de uso - afretamento embarcação  

Seabulk Angra e Seabulk Brasil 0,80% abr/20 
    
Os valores a pagar, até a liquidação dos saldos apresentados acima, estão discriminados 
abaixo: 

 Controladora Consolidado 
Ano Valor a pagar 
    

 
2020 7.411 6.771 
2021 7.022 6.833 
Após 2022 14.989 16.996 
Total 29.422 30.600 
    

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 Controladora 

 31/12/2019 31/12/2018 

 
Valor 

contábil 
Valor 
justo 

Valor 
contábil 

Valor 
justo 

      
Ativos financeiros     
Caixa e banco 1.185 1.185 2.684 2.684 
Aplicações financeiras 10.959 10.959 5.439 5.439 
Títulos e valores mobiliários 1.027 1.027 - - 
Clientes 69.641 69.641 32.045 32.045 
Empréstimos partes relacionadas 1.390 1.390 26.438 26.438 
Outros valores a receber 12.592 12.592 13.898 13.898 
      
Passivos financeiros     
Fornecedores 29.929 29.929 12.978 12.978 
Empréstimos e financiamentos 127.229 127.229 36.123 36.123 
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 Controladora 

 31/12/2019 31/12/2018 

 
Valor 

contábil 
Valor 
justo 

Valor 
contábil 

Valor 
justo 

      
Empréstimos de partes relacionadas 50.743 50.743 53.083 53.083 
  

 31/12/2019 31/12/2018 
 Valor 

contábil 
Valor 
justo 

Valor 
contábil 

Valor 
justo 

      
Ativos financeiros     

Caixa e banco 8.459 8.459 6.587 6.587 
Aplicações financeiras 35.549 35.549 10.235 10.235 
Títulos e valores mobiliários 7.100 7.100 5.605 5.605 
Clientes 114.776 114.776 52.459 52.459 
Empréstimos partes relacionadas 1.470 1.470 1.339 1.339 
Outros valores a receber 21.173 21.173 13.467 13.467 
       

Passivos financeiros     

Fornecedores 49.962 49.962 18.952 18.952 
Empréstimos e financiamentos 394.954 394.954 262.350 262.350 
Empréstimos de partes relacionadas 38 38 - - 
      
Todos os instrumentos financeiros registrados e classificados pela Companhia a valor justo 
por meio de resultado foram classificados no Nível 2. Tal classificação de hierarquia de 
valor justo se dá devido à mensuração através de dados diferentes dos provenientes de 
mercado ativo (preço cotado não ajustado), extraído de modelo de precificação baseado 
em dados observáveis de mercado.  

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários: para os saldos de caixa e 
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários, em face da sua liquidez imediata e do 
risco insignificante de mudança de valor, uma vez que tais aplicações são vinculadas ao 
CDI, os valores justos se aproximam dos valores contábeis. 

Valores a receber e a pagar: o valor justo dos valores a receber de clientes e dos valores a 
pagar a fornecedores, considerando os prazos usuais de vencimento e eventuais 
expectativas de perda, são substancialmente similares aos respectivos valores contábeis. 

Empréstimos e financiamentos: Os saldos entre partes relacionadas e os empréstimos 
com o BNDES possuem condições específicas e, portanto, a Administração considera que 
essas transações refletem o mercado próprio. Os saldos de empréstimos com bancos 
privados são pactuados a taxas de mercado vigentes vinculadas ao CDI e, portanto, 
também refletem o valor atual de mercado. 

a) Risco de taxa de câmbio 

A controlada da Companhia OceanPact Navegação possui instrumentos financeiros 
passivos (empréstimo - BNDES) que podem gerar impacto nos fluxos de caixa futuros 
e nos resultados em caso de variação significativa da taxa de câmbio do dólar norte-
americano em relação ao real. 
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Com relação ao risco do empréstimo obtido junto ao BNDES, a controlada da 
Companhia OceanPact Navegação celebrou o contrato de prestação de serviços com a 
Petrobras atrelando 25% da receita ao dólar norte-americano, de forma a proteger 
seus fluxos de caixa futuros da variação da moeda. Adicionalmente a Administração 
monitora as evoluções nas taxas cambiais e os possíveis impactos das mesmas sobre 
suas operações. 

b) Risco de taxa de juros 

A Companhia está exposta ao risco de taxa de juros sobre suas aplicações líquidas do 
saldo de empréstimos, ambos atrelados ao CDI, a Administração monitora os 
patamares e expectativas da taxa CDI e os possíveis impactos da mesma sobre suas 
operações. 

c) Risco de mercado 

Em relação aos riscos do setor de óleo e gás, dois fatores se destacaram: (i) 
Manutenção dos preços do barril de petróleo em níveis considerados baixos, desde o 
início de 2015. A Companhia não é afetada diretamente por esse risco, uma vez que 
não possui contratos ou qualquer tipo de remuneração atrelada ao preço do petróleo, 
no entanto, vem tendo suas operações impactadas pela diminuição das atividades 
desse segmento no Brasil: e (ii) a conjuntura envolvendo a Petrobras, estatal brasileira 
que é a maior empresa do segmento de petróleo no país, e as investigações 
atualmente em curso, cujo resultado poderá impactar os seus planos de investimento. 
A Companhia não espera que este cenário venha a afetar ainda mais as suas 
operações estimadas para o exercício de 2020. A Petrobras representou 44% do 
faturamento da Companhia em 2019. 

d) Tabelas de sensibilidade 

 Variação Cambial 

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui R$8.776 a pagar a fornecedores 
estrangeiros e R$203.432 a pagar ao BNDES. Esses valores a pagar são em dólares 
norte-americanos, convertidos para reais à taxa vigente. Os efeitos no resultado 
antes dos impostos, considerando um horizonte de um ano, quando deverão ser 
divulgadas as próximas demonstrações financeiras contendo tal análise, estão 
demonstrados a seguir, no cenário considerado pela Administração como mais 
provável, tendo como expectativa de mercado dados do boletim Focus (BACEN) 
divulgado em 3 de julho de 2020. 

  
Saldo  
em R$ 

Saldo em  
USD (mil)     

     
Operações     
Fornecedores 8.776 2.177   
Empréstimos e financiamentos 203.432 50.478   
      
    Cenários 
Variação de moeda 31/12/2019 Provável 25% 50% 
      
Dólar norte-americano 4,03 5,30 6,62 7,95 
Impacto no resultado     
Fornecedores  2.762 5.635 8.531 
Empréstimos e Financiamentos 64.101 334.164 197.868 
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Taxa de juros 

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui saldos ativos e passivos atrelados 
à taxa CDI, compostos basicamente por aplicações financeiras (equivalentes de 
caixa), empréstimos. Tais saldos, em 31 de dezembro de 2019 apresentam uma 
exposição líquida passiva de R$2.760. 

Instrumentos financeiros Indexador Taxa 
Cenário 
provável 

     

Aplicações financeiras 98% do CDI 1,96% 216 
Empréstimos 100% do CDI 2,00% 2.544 
      

23. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 Controladora Consolidado 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
       
Multas clientes (*) 3.671 3.274 3.756 3.274 
Adiantamentos de clientes partes  

relacionadas (nota explicativa nº 24) 4.697 - - - 
Aquisição investimento - controlada  

(nota explicativa nº 14)  2.233 3.313 2.233 3.313 
Outras obrigações 83 222 3.098 1.738 

Total 10.684 6.809 9.087 8.325 
       
Circulante 8.886 3.932 7.289 5.448 
Não circulante 1.798 2.877 1.798 2.877 
       
(*) Em 2019 a Companhia reconheceu multas, devido descumprimento de cláusulas contratuais 

com o cliente Petrobras, no valor de R$3.671 (em 2018 o valor era de R$3.724), parte desse 
valor, R$3.386, está sendo discutido através de processo judicial, com expectativa provável de 
perda. 

24. PARTES RELACIONADAS 

24.1. Remuneração dos Administradores 

Os diretores estatutários compõem o quadro de Administradores da Companhia 
(pessoal chave). Em 2019, os valores pagos foram de R$3.807 (R$3.847 em 2018). 

Em relação ao consolidado, o valores pagos foram de R$7.318 em 2019 (R$6.840 
em 2018). 

24.2. Dividendos a receber 

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui R$2.801 a receber de dividendos 
de suas investidas, sendo R$389 da O'Brien's do Brasil Cons. Em. S.A, e R$1.392 da 
OceanPact Navegação Ltda, R$1.000 de Environpact e R$20 de Maraú Navegação 
Ltda (em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possui R$2.525 a receber de 
dividendos de suas investidas, sendo R$7 da O'Brien's do Brasil Cons. Em. S.A, 
R$136 da OceanPact Geociências Ltda. e R$2.382 da OceanPact Navegação Ltda.).  

Em 2019 foram recebidos R$215 da O'Brien's do Brasil Cons. Em. S.A. referentes a 
dividendos intermediários, que cobrem o mínimo obrigatório estipulado no estatuto 
social (em 2018 foram recebidos R$416 da O'Brien's do Brasil Cons. Em. S.A. 
referentes a dividendos intermediários).  
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Em 2019 foram recebidos R$197 da EnvironPact (em 2018 foram recebidos R$385). 

Em 2019 foram recebidos R$990 da OceanPact Navegação Ltda. (em 2018 foram 
recebidos R$1.000). 

24.3. Compartilhamento de despesas 

A Companhia possui contrato de compartilhamento de despesas administrativas 
com suas coligadas O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente 
S.A. (vigente até dezembro de 2020), sua controlada Oceanpact Geociências Ltda 
(vigente até dezembro de 2020), sua controlada OceanPact Navegação Ltda. 
(vigente até dezembro de 2020) e sua controlada Servmar (vigente até dezembro 
de 2020). Pelos contratos, a Companhia deve ser reembolsada em um percentual, 
negociado entre as partes, dos seus gastos administrativos (pessoal, material de 
escritório, etc.), pois suas coligadas se beneficiam de sua estrutura. Em 2019 as 
despesas compartilhadas totalizaram R$9.337 (R$8.006 em 2018), e o saldo a 
receber das coligadas e controladas, em 31 de dezembro de 2019, é de R$1.085 
(R$3.782 em 2018). 
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24.4. Resumo de transações com partes relacionadas 

 Controladora 

 31/12/2019 

Companhias Clientes 

Compartilhamento 

Empréstimos 

Outros 
valores a 
receber Fornecedores Receitas 

Custos e 
despesas de despesas 

   A receber 
A 

pagar     
           
OceanPact Navegação Ltda. - 385 - 50.743 - - - 4.439 
Oceanpact Geociências Ltda (*) 1.727 241 - - 60 - 2.806 177 
O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências  

14 
143 - - 1 125 244 1.702 

e Meio Ambiente S.A. - - - - - - - 
OceanPact International Holding Cayman - - - - - - - - 
Cod Hole LLP - - - - - 414 - 3.254 
Maritim Miljo Beredskap - - - - - 481 - 844 
Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. - 316 - - - - 19 3.287 
Oceanpact de Mexico S.A.P.I - - 1.390 - - - - - 
OceanPact Netherlands B.V - - - - - - - - 

Total 1.741 1.085 1.390 50.743 61 1.020 3.069 13.703 
          
 
 Controladora 
 31/12/2018 

Companhias Clientes 
Compartilhamento 

de despesas Empréstimos 

Outros 
valores a 
receber Fornecedores Receitas 

Custos e 
despesas 

   A receber 
A 

pagar     
           
OceanPact Navegação Ltda. - 780 - 53.083 129 - - 5.393 
Gardline Marine Sciences do Brasil S.A. 8 190 - - - - 4.190 1.965 
O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências  

e Meio Ambiente S.A. - 93 - - - 27 - 927 
OceanPact International Holding Cayman - - 26.438 - 1.743 - - - 
Cod Hole LLP - - - - - 217 - 2.558 
Maritim Miljo Beredskap - - - - - 61 - 481 
Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. 49 2.719 - - 17 - 767 2.719 
OceanPact Netherlands B.V - - - - 39 - - - 

Total 57 3.782 26.438 53.083 1.928 305 4.957 14.043 

            
(*) A Companhia também possui saldo em 2019 de R$4.697 de adiantamento com o cliente Oceanpact Geociências Ltda, referente 

a serviços que serão realizados até fevereiro de 2020 (em 2018 não ocorreu). 
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Os saldos a receber da OceanPact Geociências Ltda. correspondem a serviços prestados pelas embarcações da Companhia no apoio 
às atividades de monitoramento ambiental, meteoceanografia, aquisição e processamento de dados geofísicos, entre outros. 

Os saldos a receber de O’Briens do Brasil Consultoria em Emergências e Meio Ambiente S.A, correspondem a serviços de consultoria 
prestados pela Companhia. 

Os contratos de empréstimos possuem valor determinado e prazo indeterminado para pagamento, sem incidência de juros.  

 Consolidado 
 31/12/2019 

Companhias Clientes 
Compartilhamento 

de despesas Empréstimos 

Outros 
valores a 
receber Fornecedores Receitas 

Custos e 
despesas 

         
O’Brien’s do Brasil Consultoria em Emergências 47 143  1 125 244 1.702 

e Meio Ambiente S.A.        
Oceanpact de Mexico S.A.P.I - - 1.390 - - - - 
Total 47 143 1.390 1 125 244 1.702 
         
 
 Consolidado 
 31/12/2018 

Companhias Clientes 
Compartilhame
nto de despesas Empréstimos 

Outros 
valores a 
receber Fornecedores Receitas 

Custos e 
despesas 

          
Gardline Marine Sciences do Brasil S.A. 8 190 - - - 4.190 1.965 
O’Brien’s do Brasil Consultoria em  

Emergências e Meio Ambiente S.A. 9 93 - - 27 686 927 
Gardline Maritime Limited - - 1.339 - - - - 
Total 17 283 1.339 - 27 4.876 2.892 
           
O saldo referente a Oceanpact Maritime Limited corresponde a empréstimo realizado com a OceanPact International Inc. em 2015, 
com prazo de vencimento em cinco anos, com incidência de juros LIBOR + 4% a.a., iniciada a amortização em julho de 2016. O valor 
reconhecido como variação cambial ativa decorrente da atualização do empréstimo com a coligada indireta Oceanpact Maritime Ltd. é 
no valor de R$54 (no valor de R$195 em 2018). 
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25. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

25.a. Capital social 

O capital social da Companhia, em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, totalmente 
integralizado, é representado por 4.900.627 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, e está distribuído da seguinte forma: 

Acionistas 
Quantidade  
de ações 

Participação 
(%) 

    
Tinharé Participações S.A. 3.600.000 73,46 
Dyna II Fundo Investimento em Participações 1.300.627 26,54 
Total 4.900.627 100,00 
    

25.b. Reservas de capital 

Representa o ágio recebido (R$78.701) sobre a emissão de 1.300.627 ações em 
2013, subscritas pelo acionista Dyna II Fundo Investimento em Participações, 
menos os gastos necessários à emissão das novas ações (R$2.354). 

Em 2014, o acionista Dyna II Fundo Investimento em Participações realizou um 
aporte adicional de R$7.242, referente à diferença entre o resultado previsto no 
momento da avaliação e o resultado efetivo em 31 de dezembro de 2013, conforme 
previsto em cláusula contratual. Este aporte não representa um aumento de 
participação do referido acionista. 

25.c. Reservas de lucros e distribuição de lucros 

i. Reserva legal: a Companhia está dispensada de constituir reserva legal porque o 
saldo desta, acrescido das reservas de capital, excede o limite de 30% do 
capital social, conforme definido pelo art. 193 da Lei nº 6.404/76. 

ii. Reserva para investimento: representa o saldo de lucros retidos para 
investimento na atividade da Companhia, baseado em seu orçamento de 
capital.  

iii. Distribuição de lucros: aos acionistas é garantido, estatutariamente, um 
dividendo mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do 
exercício, após a constituição da reserva legal, apurado de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. Em 2019 foi deliberado o pagamento de 
juros sobre o capital próprio, no valor de 7.624 líquido, com Imposto de renda 
retido no valor de R$944, o valor deliberado é superior ao dividendo mínimo 
obrigatório (em 2018, devido ao prejuízo do exercício, a Companhia não 
deliberou dividendos). 

Diante da crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus (COVID-
19), a Companhia não possui intenção de pagar juros sobre capital próprios e 
dividendos no decorrer de 2020. 

 2019 
    

Lucro líquido do exercício 8.625 
Percentual mínimo obrigatório 25% 
Dividendo mínimo obrigatório 2.156 
Dividendo mínimo obrigatório por ação (em R$) 4,00 
   
Juros sobre o capital próprio deliberados 8.569 
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25.d. Lucro básico diluído por ação 

O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos 
acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias 
emitidas durante o exercício. 

A Companhia não possui instrumentos potencialmente conversíveis em ações que 
são calculados por meio da média das ações em circulação nos exercícios 
apresentados. 

   2019 2018 
    
Lucro/prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Companhia 8.625 (14.017) 
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas  

4.901 4.901 (milhares) 
Lucro/prejuízo líquido por ação (R$) 1,76 (2,86) 
     

25.e. Outros resultados abrangentes 

Representa, substancialmente, o ajuste decorrente da conversão das participações 
em controladas no exterior da moeda funcional local para a moeda de apresentação 
Reais. 

26. RECEITA LÍQUIDA 

 Controladora Consolidado 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
       

Serviços prestados no país 275.470 183.535 483.542 343.982 
Serviços prestados no exterior 1.002 1.789 10.614 4.249 
      
Tributos sobre receita (*) (29.540) (23.568) (50.941) (46.898) 
      
Receita líquida 246.932 161.756 443.215 301.333 
       
(*) Referente aos tributos incidentes sobre a receita, sendo 7,60% referente à COFINS, 

1,65% à contribuição para o PIS, 2% a 5% ao ISS sobre os serviços prestados pela 
filial operacional de Niterói. 

Na controlada Servmar os tributos incidentes sobre receita representam 0,65 % e 1,65% 
de contribuição para o PIS, 3% e 7,6% de COFINS, e uma alíquota variável de 2% a 5% de 
ISS.  

O aumento da receita é decorrente de novos contratos realizados em 2019, dentre eles com 
o clientes Petrobras Petróleo Brasileiro S.A e cliente Modec Serviços de Petróleo do Brasil 
Ltda, na prestação de serviços de apoio offshore. 
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27. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 Controladora Consolidado 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
       

Custos com pessoal 76.995 42.033 157.570 96.317 
Aluguéis e afretamentos 10.853 25.955 14.500 31.395 
Insumos e manutenção 34.260 19.001 46.410 32.900 
Serviços de terceiros 28.094 8.189 48.979 17.546 
Depreciação e amortização (*) 34.967 17.840 61.177 38.898 
Viagens, transportes e refeições 8.911 5.730 12.530 7.069 
Custos com consórcio Foz-Ocean 10 14 10 14 
Outros custos 4.883 213 22.223 3.940 
Total 198.973 118.975 363.399 228.079 
       
(*) Custos de depreciação inclui créditos de PIS e COFINS no valor de R$2.385 

28. NATUREZA DAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

 Controladora Consolidado 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
       

Serviços de terceiros  9.859 5.996 16.793 11.823 
Despesas com pessoal 11.476 10.496 22.308 19.690 
Aluguéis 1.212 1.124 2.328 2.415 
Despesas aduaneiras 289 921 289 921 
Depreciação e amortização 1.404 910 1.764 938 
Viagens, transportes e refeições  1.325 905 1.881 1.204 
Outras despesas 141 705 2.472 3.610 
Tributos e despesas legais 1.277 638 2.218 1.635 
Total 26.983 21.695 50.053 42.236 
       
(*) Custos de depreciação inclui créditos de PIS e COFINS no valor de R$29. 

29. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS 

 Controladora Consolidado 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
       

Multas contratuais - clientes 333 4.123 839 5.673 
Indenizações - Seguros (842) 1.300 (868) 898 
Ganhos na venda de imobilizado (384) - (3.442) - 
Outras receitas e  

despesas operacionais (6) 468 (1.249) 1.655 
Totais (899) 5.891 (4.720) 8.226 
       
Em 2019, a Companhia incorreu em multas, devido descumprimento de cláusulas 
contratuais com o cliente Petrobras, no valor de R$333 (em 2018 o valor era de R$4.123). 

A controlada Servmar, incorreu em multas, devido descumprimento de cláusulas 
contratuais com o cliente Petrobras, no valor de R$327 (em 2018 o valor era de R$1.516). 

Na controlada Oceanpact Navegação, incorreu em multas, devido descumprimento de 
cláusulas contratuais com o cliente Petrobras, no valor de R$179 (em 2018 o valor era de 
R$34). 
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30. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 

 Controladora Consolidado 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
       
Receitas financeiras     
Rendimentos de aplicações financeiras 326 449 954 885 
Variações cambiais 1.274 941 - - 
Juros 466 286 859 286 
Outras receitas 50 83 60 106 
Subtotal 2.116 1.759 1.873 1.277 
      
Despesas financeiras     
Juros e encargos bancários (7.174) (2.854) (15.607) (9.319) 
Variações cambiais    - - (9.374) (32.798) 
Juros e encargos - arrendamentos (3.633) -  (3.928) - 
Tributos sobre receitas financeiras (39) (39) (91) (58) 
Multas e outras despesas (459) (418) (809) (774) 
Subtotal (11.305) (3.311) (29.809) (42.949) 
     
      

Resultado líquido financeiro (9.189) (1.552) (27.936) (41.672) 
       
       

31. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

Os valores contabilizados no resultado em 2019 e 2018 estão discriminados a seguir. 

 Controladora Consolidado 
 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 
      
Lucro antes do IRPJ e CSLL 11.283 (11.398) 11.232 (20.851) 
Alíquota vigente 34% 34% 34% 34% 
IRPJ e CSLL à alíquota vigente (3.836) 3.875 (3.819) 7.089 
Efeito sobre equivalência patrimonial 477 (8.514) (405) 41 
Efeito sobre prejuízo fiscal -  
  Investidas exterior - 2.172 - - 
Efeito gratificação e bônus  
  aos administradores 318 (136) 454 (224) 
Efeito sobre outros saldos 383 (16) 1.163 (72) 
IRPJ e CSLL (2.658) (2.619) (2.607) 6.834 
      
Correntes (5.150) (5.030) (9.380) (8.666) 
Diferidos 2.492 2.411 6.773 15.625 
      
       

32. COMPROMISSOS FUTUROS DE LONGO PRAZO 

A Companhia não possui saldo a pagar referente contratação de afretamento do 
fornecedor Seacor Offshore do Brasil (em 2018 o valor era de R$687), referentes a duas 
parcelas, que foram pagas em 2019. 

A Companhia possui saldo de R$2.233 (em 2018 R$2.233) a pagar referente a aquisição 
de controlada Servmar Serviços Técnicos Ambientais Ltda. 

33. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA 

I. A Companhia em 05 de setembro de 2018, realizou um contrato de mútuo com a BP 
Energy do Brasil Ltda., com vigência de 12 meses. O valor de mercado reconhecido 
do produto é de R$8.466. 
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II. Em Novembro de 2019, A Companhia adquiriu participação de 50%, tornando 
controladora da Oceanpact Geociências Ltda. Os valores referentes à aquisição e 
demonstrados na nota nº 14 - Investimentos, tópico Combinação de negócios, foram 
ajustados nas respectivas rubricas, para fins da demonstração do fluxo de caixa 
consolidado, e não impactaram a Demonstração do Fluxo de Caixa. 

III. Em janeiro de 2018, a Companhia adquiriu participação integral da Servmar. Os 
valores referentes à aquisição e demonstrados na nota nº 14 - Investimentos, tópico 
Combinação de negócios, foram ajustados nas respectivas rubricas, para fins da 
demonstração do fluxo de caixa consolidado, e não impactaram a Demonstração do 
Fluxo de Caixa. 

IV. Em Julho de 2019, a Companhia realizou o descarte de bens do imobilizado, no valor 
de R$224 (em 2018 não ocorreu). Em Outubro de 2019, foi realizada a retrovenda da 
Embarcação Marimar, no valor de R$732. 

V. Em 2019 a Companhia possui o valor de R$366 (R$12 ativo imobilizado em 2018 para 
pagamento em 2019), referente aquisição de imobilizado com pagamento em 2020. 

Por não representar saída de caixa em 2019, esses valores não foram considerados 
na demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em  
31 de dezembro de 2019. 

34. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Pandemia da COVID-19 

A Companhia possui atualmente uma posição de caixa equilibrada. Estão sendo tomadas 
medidas constantes para preservar sua liquidez como revisão dos pagamentos com 
fornecedores e bancos. Até o momento não houve efeito relevante na operação da 
Companhia. Neste momento não é possível estimar os efeitos nos resultados da 
Companhia pois depende da duração e impactos da pandemia. 

 
 


