Sexta-feira, 29/04/2022

GALP ENERGIA BRASIL S.A.
CNPJ nº 16.974.249/0001-38
BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE - Valores expressos em Reais - R$
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE - Valores expressos em Reais - R$
Ativo
Notas
2021
2020 Passivo e Patrimônio Líquido
Notas
2021
2020
Circulante
Notas
2021
2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4 25.684.165
607.748
Receitas (Despesas) operacionais
Fornecedores
11
460.391
5.019
Clientes
55.431
Fornecimentos e serviços externos
19 (2.710.499) (2.344.737)
12
200.257
- Despesas com pessoal
Tributos a recuperar
5
423.874
392.570 Salários e provisos
20 (8.768.264)
(387.366)
Adiantamento a Fornecedores
6. a)
209
15.056 Obrigações tributárias
21
(215.167)
(17.973)
13
350.859
30.756 Impostos e taxas
Adiantamento ao operador do consórcio Amortizações
(6.775)
14
1.320.546
53.101
blocos não operados
6. b)
88.330
253.896 Provisões de serviços
Provisão para perda de Tangível e Intangível
22 (25.631.517) (1.716.328)
372.158
700.672 Outras receitas (despesas) operacionais
Despesas antecipadas a apropriar
7. b)
380.916
277.284 Adiantamentos dos parceiros - blocos operados 15
23
59.348
2.704.211
789.548 Resultado investimentos societários - (MEP)
Outros créditos
7
444
- Total do Passivo Circulante
(2)
(2)
Total do Ativo Circulante
26.577.938 1.601.985 Patrimônio Líquido
Lucro operacional
(37.272.876) (4.466.406)
Não Circulante
Receitas financeiras
202.683
90.794
Capital
social
subscrito
18
283.014.266
222.014.266
Investimentos societários
8 5.140.474
476
Despesas financeiras
(131.312)
(253.003)
Capital
social
a
integralizar
18
(25.000.000)
(3.900.000)
Imobilizado
9
128.725
531.518
Resultado financeiro líquido
24
71.371
(162.209)
(228.871.340) (191.669.835) Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
Intangível
10
- 25.100.000 Prejuízos acumulados
(37.201.505) (4.628.615)
Total do Ativo Não Circulante
5.269.199 25.631.994 Total do Patrimônio Líquido
Imposto
de
renda
diferido
16
29.142.926 26.444.431
Total do Ativo
31.847.137 27.233.979 Total do Passivo e do Patrimônio Líquido
16
31.847.137 27.233.979 Contribuição social diferido
Prejuízo do exercício
(37.201.505) (4.628.615)
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
Prejuízo por ações no final do exercício - R$ 1,00
(111,86)
(25,37)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
As notas explicativas da administração são parte integrante
Em Reais, exceto quando indicado de outra forma
das demonstrações financeiras
1. Contexto operacional: A Galp Energia Brasil S.A. (“Companhia ou Socieda- pesas incorridas são capitalizadas até ao momento em que é conhecida a não
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
de”) é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade do Rio continuidade dos trabalhos de pesquisa e/ou desenvolvimento. Os custos subPARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, detida pelas empresas Galp E&P Brazil sequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um
Valores expressos em Reais - R$
BV (99,7% das ações) e Galp Energia E&P BV (0,3% das ações), tendo por ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam
2021
2020
objeto social a pesquisa, exploração, desenvolvimento e a produção de petróleo benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser
(37.201.505) (4.628.615)
bruto, de gases naturais e biocombustíveis, importação, exportação, comercia- mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças substituídos é Prejuízo líquido do exercício
lização de petróleo e seus derivados, bem como quaisquer outras atividades baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contraparti- Outros resultados abrangentes
(37.201.505) (4.628.615)
comerciais, industriais, de investigação e prestação de serviços relacionados da ao resultado do exercício, quando incorridos. As principais renovações são Resultado abrangente do exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
a essas atividades. A Companhia foi constituída em 14 de setembro de 2012, depreciadas ao longo da vida útil restante do ativo relacionado. A Companhia
tendo como finalidade principal a participação nos processos de licitação em re- começa a reconhecer proporcionalmente as provisões de abandono assim que
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
alização pela Agência Nacional de Petróleo - ANP, para obtenção de concessão constrói cada poço produtor, de modo a fazer face às suas obrigações de desPARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
do direito de pesquisa, desenvolvimento e produção de bacias de petróleo bruto mantelamento dos mesmos. Assim, rateia o dispêndio com o desmantelamento
31 DE DEZEMBRO DE 2020 - Valores expressos em Reais - R$
e gás natural. Durante o exercício de 2021, a Companhia não adquiriu, nem dos poços e recuperação ambiental pelo número de poços que estima construir,
Capital
Capital a
Prejuízos
devolveu projetos de seu portifólio. Os blocos que a Companhia tem em seu reconhecendo ao longo do tempo a obrigação proporcionalmente aos poços já
social Integralizar acumulados
Total
portfólio na data de 31 de dezembro de 2021 são os seguintes:
construídos. O cálculo é efetuado com base numa estimativa de custos totais de Saldo em 01/01/2020 222.014.266 (5.400.000) (187.041.220) 29.573.046
Tipo de
abandono enviada pelo operador e o valor do dispêndio previsto com o abando- Prejuízo do exercício
- (4.628.615) (4.628.615)
contrato Participação
Blocos
Bacia
no é atualizado a uma taxa de juro sem risco e capitalizado no Ativo tangível. A Capital integralizado
- 1.500.000
1.500.000
Shell (50%); Petrobras (40%);
provisão
de
abandono
é
posteriormente
incrementada
pela
taxa
de
juro
sem
Bloco BAR 300 Barreirinhas Concessão Galp Energia Brasil S.A. (10%) risco e incrementada ou reduzida pelas alterações de estimativas que possam Saldo em 31/12/2020 222.014.266 (3.900.000) (191.669.835) 26.444.431
Saldo
em
01/01/2021
222.014.266
(3.900.000)
(191.669.835)
26.444.431
Shell (50%); Petrobras (40%);
- (37.201.505) (37.201.505)
Bloco BAR 342 Barreirinhas Concessão Galp Energia Brasil S.A. (10%) ser comunicadas pelo operador. Por sua vez, as alterações de estimativa afe- Prejuízo do exercício
tam igualmente o Ativo. Caso as revisões de estimativa excedam o valor conta- Aumento de Capital
61.000.000
- 61.000.000
Shell (50%); Petrobras (40%);
- (21.100.000)
- (21.100.000)
Bloco BAR 344 Barreirinhas Concessão Galp Energia Brasil S.A. (10%) bilístico do Ativo, o excedente é registado em resultados do exercício. Os dis- Capital integralizado
pêndios previstos com o abandono capitalizados como ativo tangível são depre- Saldo em 31/12/2021 283.014.266 (25.000.000) (228.871.340) 29.142.926
Shell (50%); Petrobras (40%);
As notas explicativas da administração são parte integrante
Bloco BAR 388 Barreirinhas Concessão Galp Energia Brasil S.A. (10%) ciados à taxa UOP. e) Ativos intangíveis: Os ativos intangíveis encontram-se
das demonstrações financeiras
Com a abertura do mercado de gás natural no Brasil, a Administração da Galp registrados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas, e
perdas
por
redução
ao
valor
recuperável.
Os
ativos
intangíveis
só
são
reconheEnergia Brasil S.A., identificou uma grande oportunidade para Companhia exDEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
cidos
se
for
provável
que
deles
advenham
benefícios
econômicos
futuros
para
pandir seus negócios, cuja operação já se inicia em 01 de janeiro de 2022. Tal
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE
operação ocorre através de compra e revenda de gás natural. Adicionalmente, a Companhia e sejam controláveis e mensuráveis. Os ativos intangíveis com
Valores expressos em de Reais - R$
útil
definida
são
amortizados
pelo
método
linear,
em
função
da
sua
vida
útil,
vida
como consequência da decisão da Administração de investir em energia renoNotas
2021
2020
a
partir
da
data
em
que
se
encontram
disponíveis
para
entrarem
em
funcionavável no país, decidiu-se pela utilização da companhia como centralizadora
Atividades operacionais:
mento.
De
acordo
com
a
expectativa
de
uso,
os
ativos
intangíveis
poderão
ser
Pagamentos a fornecedores
(1.838.140) (2.801.371)
para a realização de investimentos neste negócio. Assim, dando início a isto e
(4.148.629) (898.309)
na contínua busca por novas oportunidades, a Companhia tem em curso dois amortizados de acordo com a taxa UOP. A Companhia não tem quaisquer ativos Pagamentos ao pessoal
intangíveis
de
vida
útil
indefinida.
As
taxas
de
amortização
variam
conforme
os
Pagamentos
de
impostos
sobre
folha
pagamento
(3.395.188) (395.087)
processos para aquisição de projetos voltados para atividades de geração de
prazos
dos
contratos
de
concessão
existentes
ou
a
expectativa
de
uso
do
ativo
Pagamentos
de
outros
impostos
(80.678)
(4.909)
energia solar e realizou adiantamentos para aquisição das empesas Cascudo
58.560
44.610
Energia Solar Ltda., no montante de R$ 2.520.000, e Murion Solar Energia SPE intangível, sendo que o prazo mais alongado é de 27 anos. Um ativo intangível Recebimentos de clientes
48.451
17.835
Ltda., no montante de R$ 2.620.000, ambos adiantamentos realizados durante é baixado na alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resul- Recebimentos de juros e similares
(169.197)
(7.996)
o exercício de 2021. A companhia espera encerrar o processo de aquisição du- tantes do uso ou da alienação. Os ganhos ou as perdas resultantes da baixa de Outros pagamentos/recebimentos operacionais
(9.524.821) (4.045.227)
rante o exercício de 2022, bem como ter o controle das mesmas. Tanto para as um ativo intangível, mensurados como a diferença entre as receitas líquidas da Fluxos das atividades operacionais (1)
atividades de revenda de gás natural, quanto para a atividade de geração para alienação e o valor contábil do ativo, são reconhecidos no resultado quando o Atividades de investimento:
venda de energia solar, durante o exercício de 2021, a Companhia iniciou uma ativo é baixado. Atividade de exploração e produção petrolífera: Os ativos Pagamentos relativos a:
Aquisição de ativos intangíveis e tangíveis
(158.762) (250.934)
estruturação interna na contratação de funcionários com grande experiência intangíveis reconhecidos com a atividade de exploração e produção petrolífera
Aquisição em participações societárias
(5.140.000)
nestes novos mercados, além de contar com o conhecimento do Grupo econô- encontram-se registrados ao custo de aquisição e correspondem essencialmen(5.298.762) (250.934)
mico no qual a Companhia faz parte (Grupo Galp). Impactos da pandemia de te a despesas de aquisição da licença de exploração e produção petrolífera Fluxos das atividades de investimento (2)
COVID-19: A 11 de março de 2020, o vírus COVID-19 foi declarado pandémico (bônus de assinatura) e são amortizados de acordo com a taxa UOP. f) Redução Atividades de financiamento:
pela Organização Mundial de Saúde (OMS). O isolamento social profilático foi ao valor recuperável de ativos não financeiros: No fim de cada exercício social, Recebimentos relativos a:
Aumento de capital social
19 39.900.000 1.500.000
posto em prática em diversos países, o que contribuiu para o abrandamento da a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para
das atividades de financiamento (3)
39.900.000 1.500.000
economia global, bem como a uma redução da procura do petróleo e seus deri- determinar se há alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda Fluxos
líquida de caixa e seus equivalentes
vados, nomeadamente nos principais mercados onde a Galp opera. Ao longo de por redução ao valor recuperável. Nos casos em que o montante pelo qual o Variação
(4)
=
(1)
+
(2)
+
(3)
25.076.417
(2.796.161)
2021, as medidas profiláticas adotadas pela sociedade em geral e pela Compa- ativo se encontra registrado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida Caixa e seus equivalentes no início do período
4
607.748 3.403.910
nhia, adicionado com o avanço da vacinação, contribuiu para mitigar possíveis uma perda por redução ao valor recuperável do ativo, que é registrada na de- Caixa e seus equivalentes no fim do exercício
4 25.684.165
607.748
impactos negativos nas suas operações. Com base na avaliação acima, em 31 monstração de resultados na rubrica de provisão para perda de imobilizado. A
As notas anexas fazem parte integrante da demonstração dos
de dezembro de 2021 e até a data de emissão dessas demonstrações contá- quantia recuperável é o maior entre o preço de venda líquido e o valor de uso.
fluxos de caixa e devem ser lidas em conjunto
beis, não foram identificados impactos significativos nos negócios da Compa- O preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo,
nhia que pudessem requerer divulgação ou alteração nas premissas contábeis numa transação entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos ficuldade da Companhia em obter os recursos financeiros necessários para fautilizadas nas estimativas efetuadas pela Companhia. Por fim, a Administração custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é determinado pelo zer face aos seus compromissos de exploração e investimentos. O Grupo Galp
da Galp acredita que possui recursos adequados para continuar as suas opera- valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados do ativo durante a sua vida financia-se através dos “cash-flows” gerados pela sua atividade e adicionalmenções a longo prazo, e como tal, o princípio da continuidade é aplicada na prepa- útil estimada. A quantia recuperável é estimada para o ativo ou unidade gerado- te mantém um perfil diversificado nos financiamentos. O Grupo tem acesso a
ração das demonstrações financeiras. 2. Apresentação das demonstrações ra de caixa a que este possa pertencer. A reversão de perda por redução ao facilidades de crédito (plafond), montantes que não utiliza na totalidade, mas
financeiras: As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com valor recuperável do ativo reconhecida em períodos anteriores é registrada que se encontram à sua disposição. A previsão de fluxo de caixa é realizada
as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos técnicos, as quando se conclui que o indicado originar das perdas por redução ao valor re- pela Companhia, que monitora as previsões contínuas das exigências de liquiorientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contá- cuperável do ativo reconhecidas não mais existem ou diminuíram. Esta análise dez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender
beis (CPC). A administração da Companhia afirma que todas as informações é efetuada sempre que existam indícios de que a perda por redução ao valor às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos
relevantes próprias das demonstrações contábeis estão sendo evidenciadas, e recuperável do ativo anteriormente reconhecida tenha revertido. A reversão das de reembolso dos empréstimos de partes relacionadas, cumprimento das metas
que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. Não houve outros ele- perdas por redução ao valor recuperável do ativo é reconhecida imediatamente internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulamentos componentes de resultados abrangentes, além dos lucros dos exercí- no resultado. Contudo, a reversão da perda por redução ao valor recuperável do tórias externas ou legais. A Companhia investe o excesso de caixa em aplicacios apresentados, razão pela qual a demonstração do resultado e do resultado ativo é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de ções de liquidez, sendo as mesmas geridas pela instituição Banco Itaú S.A.
abrangente apresentam os mesmos valores. 3. Sumário das principais práti- amortização ou depreciação) caso a perda por redução ao valor recuperável do (nota explicativa nº 4). o) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: As esticas contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia na ativo não se tivesse registrado em períodos anteriores. Atividade de exploração mativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se
elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes: a) Moeda funcio- e produção petrolífera: As perdas por imparidade dos ativos na atividade de na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos
nal e conversão de moedas estrangeiras: A Administração da Companhia con- exploração e produção petrolífera são determinadas quando: • Não sejam enclui que a moeda corrente do Brasil, o real (R$), é sua “Moeda Funcional”, sendo contradas reservas economicamente viáveis; • O período de licenciamento ex- futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em premisesta também utilizada como moeda de apresentação na preparação das de- pirar e não for possível a renovação da licença de exploração; • Uma área ad- sas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimonstrações financeiras. As transações em moeda estrangeira são inicialmente quirida for entregue ou abandonada; • Os benefícios econômicos futuros espe- mativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultaregistradas à taxa de câmbio em vigor na data da transação. Os ativos e passi- rados forem inferiores ao investimento efetuado. A Companhia efetua uma ava- dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo,
vos monetários denominados em moeda estrangeira são reconvertidos à taxa liação anual quanto à existência de imparidade dos ativos tangíveis e intangí- com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de atide câmbio em vigor na data do balanço. Itens não monetários mensurados com veis que estão relacionados à atividade de exploração e produção petrolífera, vos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. a)
base no custo histórico em moeda estrangeira são convertidos utilizando a taxa sendo selecionada a unidade geradora de caixa país ou Bloco dependendo da Perda (imparidade) de imobilizado (atividade de exploração e produção
de câmbio em vigor nas datas das transações iniciais. Itens não monetários fase de maturidade em que se encontram os investimentos. A avaliação de im- petrolífera): Anualmente, a Companhia testa eventuais perdas (imparidade) no
mensurados ao valor justo em moeda estrangeira são convertidos utilizando as paridade por Bloco é efetuada pelo modelo EMV (“Expected Monetary Value”) imobilizado, de acordo com a política contábil da Galp. Os valores recuperáveis
taxas de câmbio em vigor na data em que o valor justo foi determinado. As va- através da comparação do valor líquido contabilístico dos investimentos efetua- de Unidades Geradoras de Caixa (UGCs) foram determinados com base em
riações cambiais sobre itens monetários são reconhecidas no resultado no pe- dos com o valor atual esperado do retorno do investimento que resulta da atua- cálculos do valor em uso, efetuados com base em estimativas. b) Imposto de
ríodo em que ocorrerem. As variações cambiais decorrentes de empréstimos e lização dos fluxos de caixa futuros, através da taxa de desconto aplicável para renda, contribuição social e outros impostos: A Companhia está sujeita ao
financiamentos em moeda estrangeira relacionados a ativos em construção os projetos em análise, calculados atendendo estimativas de: (i) Reservas pro- imposto sobre a renda, sendo necessário um julgamento significativo para depara uso produtivo futuro, são incluídas no custo desses ativos, na medida em váveis; (ii) Investimento e custos operacionais futuros necessários para recupe- terminar a provisão para impostos sobre a renda. Em muitas operações, a deque sejam consideradas como ajustes, para mais ou menos, do custo dos juros, rar as reservas prováveis; (iii) Recursos contingentes, corrigidos por um fator de terminação final do imposto é incerta. A Companhia também reconhece provisendo-lhe imputados na proporção dos gastos totais incorridos naqueles inves- probabilidade de sucesso; (iv) Investimento e custos operacionais futuros ne- sões por conta de situações em que é provável que valores adicionais de impostimentos, até à entrada em funcionamento dos mesmos. As variações cambiais cessários para recuperar os recursos contingentes; (v) Preço de referência do tos forem devidos. Quando o resultado final dessas questões é diferente dos
incluídas nos ativos são amortizadas de acordo com o período de vida útil dos Barril de Brent; (vi) Taxa de câmbio; (vii) Mecanismos de tributação do Bloco. O valores inicialmente estimados e registrados, essas diferenças afetam os ativos
respectivos bens. b) Caixa e equivalentes de caixa: O caixa e equivalentes de período de projeção de fluxos de caixa é igual ao da recuperação das reservas e passivos fiscais atuais e diferidos no período em que o valor definitivo é detercaixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de e recursos, limitado ao período dos contratos de concessão, quando aplicável. minado. c) Contingências: A Companhia reconhece provisões para contingêncurto prazo, e não para investimento ou outros fins, e incluem caixa e contas A informação constante nas alíneas: • (i) é determinada por especialistas inde- cias quando existe uma obrigação presente (legal, contratual ou construtiva)
bancárias. A Companhia considera como caixa e equivalentes de caixa um mon- pendentes para a quantificação das reservas petrolíferas estimadas. Estes es- resultante de um evento passado e que seja provável que a resolução dessa
tante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança pecialistas independentes são externos quer à Companhia quer à parceria nos obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser
de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como blocos; • (ii), (iii), (iv) e (vii) é determinada internamente pela Companhia ou, razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de cada balanço
caixa e equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exem- sempre que disponível, através de informação facultada pelo Operador de cada
plo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. c) Contas a receber Bloco, nomeadamente, a que decorre dos planos de desenvolvimento aprova- patrimonial e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.
de clientes: As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo dos, ajustados de acordo com a expectativa da Companhia e da informação le- p) Investimento Societário: Devido a avaliação da Administração em manter
valor da transação e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado gal disponibilizada; e • (v) e (vi) é a que consta do orçamento do plano para seus investimentos societários existentes, a mensuração desta participação socom o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos cinco anos da Companhia e constante após esse período. g) Reconhecimento cietária é feita a valor justo, e por esse investimento ser em empresas de capital
de liquidação duvidosa. A provisão para crédito de liquidação duvidosa é cons- de receita: A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou fechado, ou seja, sem cotação em bolsa, e feito através de equivalência patritituída quando existe evidência objetiva de que a Companhia não receberá to- a receber. Pelo fato da Companhia estar com seus projetos na fase exploratória, monial. A Companhia não efetuou a consolidação das Demonstrações Financeidos os valores devidos de acordo com as condições originais dos contas a re- não houve reconhecimento de receitas de vendas de petróleo, gás natural e ras de sua participação societário, uma vez que a Galp Energia SGPS, S.A.,
ceber. A Administração avalia o risco de crédito de seus recebíveis com base seus derivados por não possuir poços (imobilizado) em operação. h) Provisão consolida todas as empresas do Grupo. q) Locações (CPC 06 (R2)) - IFRS 16:
nos eventos históricos e projeções futuras. Tal avaliação aponta não ter impacto para imposto de renda da pessoa jurídica: É constituída a alíquota de 15% sobre Reconhecimento: A Empresa reconhece um direito de uso de um ativo e um
nos negócios da Companhia. d) Imobilizado: Móveis e utensílios, equipamento o lucro fiscal apurado no exercício, acrescido do adicional (10%) do imposto de passivo de locação na data de início do contrato de arrendamento. O direito de
de processamento eletrônico de dados, máquinas e aparelhos e veículos estão renda, conforme legislação em vigor. i) Provisão para contribuição social sobre uso do ativo é inicialmente mensurado ao custo, que compreende o valor inicial
demonstrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e perda por re- o lucro líquido: É constituída a alíquota de 9% sobre o lucro fiscal apurado no da responsabilidade de locação ajustada por quaisquer pagamentos de locação
dução ao valor recuperável acumuladas, quando aplicável. O custo de aquisição exercício, conforme legislação em vigor. j) Tributos diferidos: Devido a não pre- feitos em ou antes da data de início, além de quaisquer custos diretos iniciais
inclui o preço da nota fiscal, as despesas de transporte e montagem. O custo de visibilidade de lucro nos próximos anos, pois os projetos relativo a exploração e incorridos, assim como uma estimativa dos custos de desmantelamento e remoaquisição inclui também os custos de financiamento relacionados com a aquisi- produção de óleo e gás natural pertencentes a Companhia estão em fase explo- ção do ativo subjacente (caso aplicável), deduzido de qualquer incentivo conceção de ativos qualificados. Imobilizações em andamento refletem ativos ainda ratória, e a atividade de comercialização do gás processado inicia apenas em dido. A responsabilidade da locação é inicialmente reconhecida pelo valor preem fase de construção, encontrando-se registrados ao custo de aquisição dedu- 2022, não há reconhecimento de impostos diferidos nos exercícios de 2021 e sente das rendas ainda não pagas à data do contrato de locação, descontando
zido de eventuais perdas por redução ao valor recuperável, sendo depreciados 2020. k) Demonstrações dos fluxos de caixa: As demonstrações dos fluxos de os juros a uma taxa de juro implícita na locação, ou no caso em que não seja
a partir do momento em que os projetos de investimentos estejam concluídos ou caixa foram preparadas e apresentadas de acordo com o pronunciamento con- possível determinar esta taxa facilmente, utilizando a taxa de juro incremental
prontos para uso e limitados ao período de concessão relativa aos blocos. A tábil CPC 03. l) Lucro líquido por ação: Calculado com base na quantidade mé- da Empresa. Em geral, a Empresa utiliza a sua taxa de juro incremental como a
depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo dia ponderada das ações disponíveis nos finais dos exercícios. Não existem taxa de desconto a aplicar. Pagamentos de locação incluídos na mensuração do
método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após ações com efeitos diluidores. m) Instrumentos financeiros: Em atendimento ao passivo de locação incluem o seguinte: • pagamentos fixos, deduzidos de quaissua vida útil seja integralmente depreciado (exceto para construções em anda- CPC 48, a Companhia efetuou avaliação de seus instrumentos financeiros. quer incentivos já recebidos; • pagamentos de locação variável, dependente de
mento). A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação Considerações gerais: Os ativos e passivos financeiros mantidos pela Compa- uma determinada taxa ou índice; • montantes que sejam devidos ao abrigo de
são revisados no final da data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer nhia são classificados sob as seguintes categorias: (i) ativos financeiros ao
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imo- justo valor por rendimento integral que refletem ativos financeiros com alta liqui- uma garantia do valor residual; • preço de exercício da opção de compra, se for
bilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios econômicos dez e com risco insignificante de mudança de valor. (ii) os montantes recebíveis razoavelmente certo que o locatário exerça a opção; e • pagamento de penalifuturos resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na e exigíveis compreendem as contas a receber de clientes, a pagar a fornecedo- dades pelo término do contrato, se for razoavelmente certo que o locatário canvenda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença res e empréstimos e que são ativos/passivos financeiros não derivativos com cele o contrato. A responsabilidade por locações é remensurada quando se veentre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconheci- recebimentos/pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado rificam alterações nos pagamentos futuros derivados de uma alteração da taxa
dos no resultado. As taxas de depreciação e de amortização anuais são as se- ativo. São incluídos como ativo/passivo circulante, exceto aqueles com prazo de ou índice ou taxa, se ocorrer uma alteração na estimativa da Empresa do monguintes, considerando sua utilização normal de um turno de trabalho: • Móveis e vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classifica- tante que deverá ser pago sob uma garantia de valor residual, ou caso a Empreutensílios: 10%; • Equipamento de processamento eletrônico de dados: 20%; • dos como ativos/passivos não circulantes), quando houver. Os recebíveis e os sa altere a sua avaliação acerca a opção de exercício de compra, sua extensão
Benfeitorias: anos de vigência do contrato de aluguel: 20%; • Veículos: 20%; • exigíveis da Companhia compreendem contas a receber de clientes, a pagar a ou rescisão. Quando a responsabilidade por locações é remensurada, o valor
Máquinas, aparelhos e equipamentos: 10%. Não foram avaliadas novas taxas fornecedores e demais contas a receber e a pagar. A classificação depende da do direito de uso é também ajustado, ou é registado um lucro ou prejuízo na
de depreciação dos itens acima, decorrente da avaliação da vida útil dos bens finalidade com a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos ou con- demonstração de resultados, se a quantia escriturada do ativo do direito de uso
devido ao impacto, pela opinião da Administração, ter sido considerado imaterial tratados. A Administração da Companhia classifica seus ativos e passivos finan- já se encontrava reduzida a zero. A Empresa apresenta os direitos de uso de
nas demonstrações financeiras. Atividade de exploração e produção petrolí- ceiros no momento inicial da contratação. n) Gestão de riscos financeiros: Prin- ativos e as responsabilidades por locações em rubricas devidamente segregafera: Na atividade de Exploração e Produção existem diversos métodos e va- cipais fatores de risco da Companhia: a) Riscos de mercado: Os preços do das na demonstração consolidada da posição financeira. Locações financeiriantes desses métodos que podem ser aplicados. A Companhia adota as políti- petróleo e do gás natural são afetados pela oferta e pela procura que, por seu ras de curto prazo ou locações de ativos de baixo valor: A Empresa não
cas que considera que melhor refletem os dispêndios efetuados nesta atividade. lado, podem ser condicionadas por questões operacionais, desastres naturais, reconhece como direitos de uso de ativos ou responsabilidade de locações,
Estas políticas baseiam-se nas práticas contábeis adotadas no Brasil, que se condições climáticas, instabilidade e conflitos políticos, circunstâncias econômi- contratos de locação de duração inferior a 12 meses ou locações de baixo valor.
assemelham às IFRS aplicáveis ao setor. Desde o ano de 2018 que a Empresa cas e às ações dos principais países exportadores de petróleo. Uma queda do A Empresa reconhece os dispêndios associados a estas locações, como um
passou a reconhecer como custo de exploração todos os relacionados com pes- preço do petróleo ou do gás natural pode ter um efeito negativo substancial, já custo do exercício durante o período de vida dos contratos. Amortização: O
quisa, ou seja, dispêndios relacionados com estudos de geologia e geofísica que dificulta a recuperação econômica das reservas descobertas e diminui os direito de uso do ativo é depreciado utilizando o método de depreciação linear,
(G&G) e gastos gerais e administrativos (G&A), bem como os dispêndios rela- preços realizados com a produção, podendo inviabilizar projetos planejados ou com base no mais baixo de entre a vida útil do ativo do direito de uso ou o fim
cionados com G&A na fase de produção. Os restantes dispêndios na fase de em desenvolvimento. b) Risco da atividade: A continuidade das operações do prazo da locação. A vida útil estimada dos ativos do direito de uso é determiexploração, nomeadamente poços exploratórios, são capitalizados em ativos está vinculada ao sucesso na exploração de campos de gás e de petróleo, con- nada na mesma base que para os restantes ativos tangíveis. Imparidades: O
em curso, sendo sujeitos a testes de imparidades periódicos reconhecendo po- forme concessões obtidas descritas na nota explicativa nº 01. c) Risco de taxa direito de uso do ativo é periodicamente reduzido por perdas de imparidade, e
ços secos como custo do exercício. Os ativos tangíveis relacionados com a ati- de juros: Risco da Companhia incorrer em perdas por conta de flutuações nas
vidade de exploração e produção petrolífera encontram-se registrados ao custo taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas aos passivos ajustado por certas variações da obrigação por locações associadas ao ativo. r)
de aquisição e correspondem, essencialmente, a despesas incorridas com a captados junto às partes relacionadas. Os equivalentes de caixa são mantidos Novos pronunciamentos contábeis adotados em 2021: Normas e interpretapesquisa e desenvolvimento da área de exploração (“campo”). Quando o campo em fundos remunerados pelo CDI. O risco de taxa de juros vinculados aos ati- ções publicadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovadas
inicia a sua produção, estas despesas são transferidas de imobilizado em curso vos decorre da possibilidade de ocorrerem flutuações nessas taxas. d) Risco pelo Conselho Federal de Contabilidade: As normas IFRS aprovadas e publiobras em andamento para imobilizado fixo, e são amortizadas com base na taxa de liquidez: O risco de liquidez é definido como o montante pelo qual os lucros cados nos Pronunciamentos Contábeis no Brasil com aplicação no exercício de
de amortização de acordo com o método da unidade de produção (“UOP”), ten- e/ou “cash-flows” do negócio são afetados em resultado da maior ou menor di- 2021 são resumidamente apresentadas no quadro abaixo:
do em consideração a natureza das despesas. As despesas de pesquisa e deData da publicação
Data de
Exercício social
senvolvimento são depreciadas, a partir do início da produção, de acordo com o
pelo CPC
aplicação contábil
em que se aplica
Observações
coeficiente calculado pela proporção de volume de produção verificado em cada Pronunciamentos Contábeis
período de amortização sobre o volume de reservas provadas desenvolvidas Alteração à CPC 06 Locações (IFRS 16): Bonificações de ren(“proved developed reserves”) determinadas no final desse período, adiciona- das relacionadas com a COVID-19 após 30 de junho de 2021.
27/07/2021
17/06/2021
2021
Sem impacto previsível.
das da produção daquele período (Método “U.O.P.”). As reservas provadas de- (Revisão 18 CPC)
senvolvidas utilizadas pela Companhia na apuração da taxa de amortização de
acordo com o método (“UOP”) foram determinadas por uma entidade especiali- Alterações à CPC 48 (IFRS 9), IAS 39, CPC 40 (IFRS 7), CPC
zada e independente. As despesas incorridas na fase de pesquisa de campos 11 (IFRS 4) e CPC 06 (IFRS 16): Reforma das taxas de juro de
19/02/2021
11/02/2021
2021 Sem impactos contabilísticos
relevantes.
petrolíferos sem sucesso são reconhecidas como custos na demonstração de referência - Fase 2 (emitida a 27 de agosto de 2020)
resultados do exercício no momento em que a Companhia toma conhecimento (Revisão 17 CPC)
de que o poço é seco ou não é economicamente viável, exceto se o poço perfu- Alteração à CPC 11 (IFRS 4) Contratos de seguros - isenção
rado sem sucesso vier a ser utilizado como poço injetor ou puder ser considera- temporária de aplicação da norma CPC 48 (IFRS 9)
19/02/2021
11/02/2021
2021
Não aplicável.
do como poço de avaliação para poços futuros a realizar, caso em que as des- (Revisão 17 CPC)
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As normas IFRS aprovadas e publicados nos Pronunciamentos Contábeis no Brasil com aplicação em exercícios posteriores são resumidamente apresentadas no
quadro abaixo:
Data da publicação
Data de
Exercício social
pelo CPC
aplicação contábil em que se aplica Observações
Pronunciamentos Contábeis
CPC 50 (IFRS 17) Contratos de seguro
06/08/2021
01/01/2023
2023 Não aplicável.
Alterações à CPC 15 R1 (IFRS 3) Concentrações de Atividades
impacto
Empresariais, CPC 27 (IAS 16) Ativos fixos tangíveis, CPC 25 (IAS 37)
25/10/2021
01/01/2022
2022 Sem
previsível.
Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; e melhoramentos
anuais das normas IFRS Ciclo 2018-2020. (Revisão 19 CPC)
4. Caixa e equivalentes de caixa: O saldo dessa conta em 31 de dezembro de refere-se à contratação de seguros para cobertura de potenciais riscos ineren2021 e 2020, conforme registrado na demonstração dos fluxos de caixa pode ser tes à atividade petrolífera, e com isso, o saldo apresentado, será apropriado ao
conciliado com os respetivos itens dos balanços patrimoniais, como demonstrado resultado do exercício de acordo com os prazos de vigência estabelecidos em
a seguir:
cada contrato. 8. Investimento societário: A rubrica de investimento societário,
2021
2020 no montante de R$ 5.140.474 em 31/12/201 e R$ 476 em 31/12/2020 tem a seCaixa e equivalentes de caixa
25.684.165
607.748 guinte composição:
Bancos
171.303
320.756
2021
2020
Aplicações financeiras
25.512.862
286.992
5.140.474
476
As aplicações financeiras são compostas pelos seguintes depósitos de curto pra- Adiantamento para aquisição societária (a)
5.140.000
zo, a seguir demonstrado:
Participações societárias (b)
474
476
Instituíção financeira
2021
2020 a) O saldo relativo a Adiantamento para aquisição societária é composta pela da
25.512.862
286.992 primeira parcela relativa a aquisição das empresas Cascudo Energia Solar Ltda. e
Banco Itau S.A.
25.512.862
286.992 Murion Solar Energia SPE Ltda., nos montantes de R$ 2.520.000 e R$ 2.620.000
O montante de R$ 25.512.862 é composto principalmente pela integralização respectivamente. Demais pagamentos relativos a aquisição dessas empresas esde capital recebido no dia 16 de dezembro de 2021 (nota explicativa nº 19). tão vinculadas a condições precedentes a incorrer durante o ano de 2022. b) O
5. Tributos a recuperar: A rubrica de tributos a recuperar apresentava o seguinte saldo relativo a Participações societárias tem a seguinte composição:
detalhe em 31 de dezembro de 2021 e 2020:
Patrimônio líquido Petrogal Brasil Comerciali2021
2020 zadora Ltda (PBC)
2021
2020
Circulante Circulante Capital social
5.000.000
3.500.000
Tributos a recuperar
423.874
392.570 Prejuízo acumulado
(4.741.296)
(4.629.640)
PIS e COFINS a recuperar
39.486
39.486 Prejuízo do exercício
(106.801)
(111.656)
IRRF sobre rendimentos aplicações financeiras
76.106
38.017 Total
151.903
(1.241.296)
IRPJ Base Negativa
308.282
315.067 Patrimônio líquido Belém Bioenergia Brasil S.A.
2021
2020
6. Adiantamentos: A rubrica de adiantamentos, no montante de R$ 88.539 em
Capital social
352.262.751 1.253.331.125
31/12/2021 e R$ 268.952 em 31/12/2020, tem a seguinte composição:
Ágio/Deságio
- (111.591.916)
2021
2020 Reserva de capital
116.048.532
88.539
268.952 Prejuízo acumulado
- (792.410.702)
Adiantamento a fornecedor (a)
209
15.056 (Prejuízo) Lucro do exercício
(152.194.797)
29.821.493
Adiantamento ao operador do consórcio - blocos
Ajustes de avaliação patrimonial
1.216.296
não operados (b)
88.330
253.896 Total
317.332.782 379.150.000
a) A rubrica de adiantamentos, no montante de R$ 209 (31/12/2021) e R$ 15.056 Patrimônio líquido ISPG Centro
(31/12/2020), referem-se aos adiantamentos para fornecedores de materiais e ser- Tecnológico S.A. (ISPG)
2021
2020
viços administrativos. b) A rubrica de adiantamentos ao operador dos consórcios Capital social
1.000
1.000
- blocos não operados, no montante de R$ 88.330 (31/12/2021) e R$ 253.896 Total
1.000
1.000
(31/12/2020), é composta por adiantamentos aos parceiros Petróleo Brasileiro Com os respectivos montantes e participações
S.A. - Petrobras e Shell Brasil Petróleo Ltda., relativos aos blocos não operados em 31/12/2021:
pela Companhia, que se destinam a fazer face ao investimento em pesquisa in2021
2020
corrido pela consorciada e imputada por rateio aos consórcios, que se encontram Petrogal Brasil Comercializadora Ltda
distribuídos da seguinte forma:
(participação de 0,0014%)
2021
2020 Aquisição do Investimento
70
70
Adiantamento ao operador do consórcio Participação dos Lucros
(97)
(94)
blocos não operados
88.330
253.896 Saldo do investimento - PBC
(27)
(24)
Bacia BAR-M-344
95.766
130.398 Belém Bioenergia Brasil S.A.
Bacia BAR-M-388
100.809
129.770 (participação de 0,0000003%)
Bacia BAR-M-342
78.604
113.234 Aquisição do Investimento
1
1
Bacia BAR-M-300
37.433
72.074 Participação dos Lucros
(1)
Bacia PN-T-150
(48.440)
54.138 Saldo do investimento - BBB
1
0
Bacia PN-T- 166
(102.506)
1.490 ISPG Centro Tecnológico S.A. (participação de 50%)
Bacia POT-M-764
(73.336) (247.208) Aquisição do Investimento
500
500
7. Despesas antecipadas a apropriar: A rubrica de despesas antecipadas a Saldo do investimento - ISPG
500
500
apropriar, no montante de R$ 380.916 (31/12/2021) e R$ 277.284 (31/12/2020) Saldo consolidado dos investimentos
474
476
9. Imobilizado: Durante o exercício de 2021, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:
Construções em andamento
Bens em operação
Total
ativos
POT M BAR M BAR M BAR M BAR M
Subtotal de VeícuEquip.
Subtotal de
764
300
342
344
388 ativos tangíveis
los Informático ativos tangíveis tangíveis
Saldo em 31 de dezembro de 2020
- 2.695 92.318 310.685 125.820
531.518
5.685
5.685 537.203
Adições
- 135.500
135.500 135.500
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado
- (2.695) (92.318) (310.685) (125.820)
(531.518)
- (531.518)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
- 135.500
5.685
141.185 141.185
Depreciação Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2020
(5.685)
(5.685)
(5.685)
Despesa de depreciação
- (6.775)
(6.775)
(6.775)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
- (6.775)
(5.685)
(12.460) (12.460)
em 31 de dezembro de 2021
- 128.725
128.725 128.725
As imparidades reconhecidas no exercício de 2021 constante na rubrica Construções em andamento no montante de R$ 531.518, ocorre devido análise técnica e econômica sobre a viabilidade financeira e operacional e potenciais riscos nos projetos localizados na Bacia de Barreirinhas. As adições do exercício de 2021 constante
na sub-rubrica Veículos no montante de R$ 135.500 é relativo a um veículo para apoio das atividades operacionais e administrativas.
Durante o exercício de 2020, o movimento ocorrido nas rubricas do ativo imobilizado foi o seguinte:
Construções em andamento
Bens em operação
Total
ativos
POT M BAR M BAR M BAR M BAR M
Subtotal de VeícuEquip.
Subtotal de
764
300
342
344
388 ativos tangíveis
los Informático ativos tangíveis tangíveis
Saldo em 31 de dezembro de 2019
106.528 2.695 92.318 310.685 125.820
638.046
5.685
5.685 643.731
Adições
9.800
9.800
9.800
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado (116.328)
(116.328)
- (116.328)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
- 2.695 92.318 310.685 125.820
531.518
5.685
5.685 537.203
Depreciação Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2019
(5.685)
(5.685)
(5.685)
Despesa de depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2020
(5.685)
(5.685)
(5.685)
em 31 de dezembro de 2020
- 2.695 92.318 310.685 125.820
531.518
- 531.518
10. Intangível: Durante o exercício de 2021, o movimento ocorrido nas rubricas de intangível foi o seguinte:
Ativo Intangível
POT M 764 BAR M 300 BAR M 342 BAR M 344 BAR M 388
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2020
2.940.000
7.980.000 12.600.000
1.580.000 25.100.000
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado (nota explicativa nº 23)
- (2.940.000) (7.980.000) (12.600.000) (1.580.000) (25.100.000)
em 31 de dezembro de 2021
O montante de R$ 25.100.000 em 31/12/2021 está relacionado com a estimativa de perda dos bônus de assinatura nos projetos localizados na Bacia de Barreirinhas
devido a análise técnica e econômica sobre a viabilidade financeira e operacional e potenciais riscos. Durante o exercício de 2020, o movimento ocorrido nas rubricas
de intangível foi o seguinte:
Ativo Intangível
POT M 764 BAR M 300 BAR M 342 BAR M 344 BAR M 388
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1.600.000
2.940.000
7.980.000 12.600.000
1.580.000 26.700.000
Baixas e estimativa para perdas de imobilizado
(1.600.000)
- (1.600.000)
em 31 de dezembro de 2020
2.940.000
7.980.000 12.600.000
1.580.000 25.100.000

2021
2020
Custos Exploratórios
170.436 2.024.702
Geologia e Geofísica
(104.758) 353.381
Aquisição e processamento de dados sísmicos
935
24.009
Despesas administrativas gerais
(141.631) 1.360.428
Retenção de área
237.741 128.080
Outros custos indiretos
178.149 158.804
Os montantes de -R$ 104.758 relativo a Geologia e Geofísica e -R$ 141.631
relativo a Despesas administrativas gerais refere-se a recuperação de gasto exploratórios reconhecidos em anos anteriores. 20. Despesas com pessoal: Referem-se a despesas com remuneração aos administradores, despesas com salários, encargos e benefícios de empregados e são demonstradas como segue:
2021
2020
Custos Exploratórios
8.768.264 387.366
Remuneração à Administração (nota explicativa nº 18.2)
7.464
9.330
Despesa com Salários
6.385.376 107.882
Despesa com Encargos
2.189.201 262.599
Despesa com Benefício
186.223
7.555
O aumento na rubrica despesa de pessoal no exercício de 2021 deve-se a contratação de profissionais com grande experiência nos novos mercados que a Companhia atuará a partir do ano de 2022 (nota explicativa nº 1). 21. Impostos e taxas:
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a composição das
despesas de impostos e taxas são como se demonstram a seguir:
2021
2020
Impostos e taxas
215.167
17.973
Imposto sobre operações financeiras
151.933
8.697
Participações Governamentais (retenção de área)
53.825
PIS/Cofins sobre receita financeira
8.161
9.276
Outros impostos
1.248
O montante de R$ 151.933 na rubrica de Imposto sobre operações financeiras,
inclui o montante de R$ 151.620, relativo as operações de integralização de capital
realizadas durante o exercício de 2021. 22. Provisão para perda de tangível e
intangível: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Provisão para perda
de tangível e intangível é constituída pelos seguintes itens:
2021
2020
Impostos e taxas
(25.631.517) (1.716.328)
Baixa ou provisão de para perda de Intangível
(nota explicativa nº 11)
(25.100.000) (1.600.000)
Baixa e/ou provisão para perda de Tangível
(nota explicativa nº 10)
(531.517)
(116.328)
Os montantes de R$ 25.100.000 e R$ 531.517, em 31/12/2021, estão relacionados com a estimativa de perda dos bônus de assinatura e outros investimentos
realizados nos projetos localizados na Bacia de Barreirinhas devido a análise técnica e econômica sobre a viabilidade financeira e operacional e potenciais riscos.
23. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas: No exercício social findo
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a composição das Outras receitas (despesas)
operacionais líquidas é como se demonstra a seguir:
2021
2020
Impostos e taxas
59.348
Despesas regulatórias
(24.893)
Receita de overhead
84.303
Outras despesas
(62)
O montante de R$ 84.303 de Receita de overhead refere-se a recuperação de
custo de blocos operados pertencentes a anos anteriores. 24. Resultado financeiro líquido: No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a
composição das receitas e despesas financeiras é como se demonstra a seguir:
2021
2020
Receitas financeiras
202.863
90.794
Rendimentos sobre aplicações finaceiras
179.834
21.403
Variação cambial ativa
9.480
59.417
Outras receitas financeiras
13.549
9.974
Despesas financeiras
(131.492)
(253.003)
Despesas de juros
(821)
(1.020)
Variação cambial passiva
(249.433)
Despesas bancárias
(130.671)
(2.550)
Resultado financeiro líquido
71.371
(162.209)
25. Cobertura de seguros: A Companhia contratou a cobertura de seguros dos
blocos para participação do processo licitatório da 11ª Rodada da ANP, pelos quais
serão amortizados mensalmente de acordo com os prazos de vigência de cada
contrato. A rubrica apresenta os saldos de R$ 380.916 e R$ 277.284, respectivamente, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (nota explicativa nº 8). 26. Reconciliação do fluxo de caixa pelo método direto versus indireto: A demonstração dos
fluxos de caixa pelo método indireto para o exercício de 2021 e 2020 apresenta a
seguinte composição:
Unid: R$
2021
2020
Fluxos das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
(37.201.505) (4.628.615)
Ajustes para conciliar prejuízos operacionais
com o caixa usado nas atividades operacionais:
Redução da provisão para contingências
Provisão de serviços de auditoria/Consultoria
1.291.136
17.861
Apropriação de seguros
242.049
247.227
Provisão bônus aos funcionários
0 (230.935)
Depreciação de imobilizado
6.775
0
Baixa e/ou provisão de perda de imobilizado
531.517
0
Baixa e/ou provisão de perda de intangíveis
25.100.000
0
Resultado Investimentos Societários (MEP)
2
2
Efeito variações cambiais ativas e passivas
7.336
(59.415)
Variações do ativo e passivo circulante e não circulante:
Clientes
42.592
91.386
Despesas antecipadas
(345.680) (421.256)
Adiantamentos
180.412
(61.999)
Tributos a recuperar
(31.304)
86.478
Investimentos societários
(2)
(1)
Fornecedores
460.971 1.116.771
Outras contas a pagar
(329.480)
23.564
Obrigações tributárias
320.102
(72.954)
Salários e provisões
200.257 (153.341)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais (9.524.821) (4.045.227)
27. Eventos subsequentes: Não ocorreu qualquer evento subsequente após 31 de
dezembro de 2021 com impacto relevante nas demonstrações financeiras anexas.
28. Aprovação das demonstrações financeiras: A Diretoria Executiva da Companhia autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeiras em 29 de abril
de 2022, nas quais consideram os eventos subsequentes ocorridos até esta data,
11. Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de fornecedo- de 2022. (nota explicativa nº 1). 14. Provisões de serviços: A rubrica de provisão que pudessem ter efeito sobre estas demonstrações financeiras, quando requeridos.
de serviços apresenta em 31 de dezembro 2021 e 2020, a seguinte composição:
res é constituída pelos seguintes itens:
2021
2020
2021
2020
Daniel Jorge Rio Duarte Elias - Diretor Presidente - CPF: 055.948.887-48
Fornecedores
1.320.546
53.101
460.391 5.019 Provisões de serviços
Frederico Patricio dos Santos Pereira - Diretor Financeiro - CPF: 080.846.057-98
1.290.612
Fornecedores
460.391 5.019 Serviço de consultoria
Marcelo Vinicius de Souza - Contador: - CRC/RJ 1RJ-094628/O-7
14.464
28.086
O saldo na rubrica de fornecedores (R$ 460.391 em 31/12/2021 e R$ 5.019 em Serviço de auditoria
CPF: 011.891.847-88.
15.470
31/12/2020) na rubrica fornecedores refere-se a gastos de serviços e materiais Serviços administrativos
RELATÓRIO
DO
AUDITOR
INDEPENDENTE SOBRE AS
21.276
adquiridos voltados para áreas administrativas. O aumento na rubrica de fornece- Provisão serviços blocos não operados
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Outros
3.739
dores no exercício de 2021 deve-se a custos refaturados por empresas do grupo
relativos a estruturação iniciada em 2021 para atender os novos negócios que a 15. Adiantamentos dos parceiros - blocos operados: O montante de R$ Aos Administradores e Acionistas da Galp Energia Brasil S.A. Opinião: ExamiCompanhia atuará a partir de 2022. (nota explicativa nº 1). 12. Salários e pro- 372.158, em 31/12/2021, referem-se ao saldo de recebimento maior proveniente namos as demonstrações financeiras da Galp Energia Brasil S.A. (Companhia),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as resvisão: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de salários e provisões dos cash calls dos blocos operados pela Companhia:
2021
2020 pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
apresenta a seguinte composição:
372.158
700.672 patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
2021 2020 Provisões de serviços
155.384
298.439 como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
Obrigações tributárias
200.257
- PN T 136
216.774
402.233 políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima refeProvisão de férias e 13o salários e encargos sociais a pagar
200.257
- PN T 182
O aumento na rubrica de salários e provisões no exercício de 2021 deve-se a Como os projetos PN-T-136 e PN-T-182 foram descontinuados, não houve emis- ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
estruturação iniciada para atender os novos negócios que a Companhia atuará a são de novos débitos e novos cash calls. A redução do saldo refere-se a corre- patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempartir de 2022. (nota explicativa nº 1). 13. Obrigações tributárias: A rubrica de ções de débitos reconhecido em exercícios anteriores. A Sociedade trabalha para penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
entregar todas as obrigações dos respectivos projetos para encerrar os saldos data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
obrigações tributárias apresenta os seguintes montantes:
2021
2020 existentes. 16. Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ E Contribuição Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacioObrigações tributárias
350.859 30.756 Social sobre o Lucro Líquido - CSLL: No exercício findo em 31 de dezembro nais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
Impostos sobre receita financeira
4.442
32 de 2021 e 2020, a Companhia apresentou prejuízo contábil e prejuízo fiscal. A estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela
Impostos sobre salários
339.795 29.197 base de cálculo do IRPJ e CSLL diferido sobre o prejuízo fiscal não foi constituído auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à
Outros impostos retidos a terceiros
6.622
1.527 devido a não perspectiva de compensação, bem como sua conciliação de despesa Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
A variação na rubrica Impostos sobre salário deve-se essencialmente estruturação calculada pela aplicação das alíquotas fiscais e da despesa de imposto de renda Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
iniciada em 2021 para atender os novos negócios que a Companhia atuará a partir e contribuição social no resultado.
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades
2021
2020
IRPJ
CSLL
IRPJ
CSLL da diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras: A diretoria
Prejuízo antes do IRPJ e CSLL
(37.201.505)
(37.201.505)
(4.628.615)
(4.628.615) é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fiAdições ao Lalur
25.645.071
25.645.071
287.760
287.760 nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos conExclusão ao Lalur
(13.056.311)
(13.056.311)
(59.213)
(59.213) troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
Resultado antes da compensação do prejuízo fiscal
(24.612.745)
(24.612.745)
(4.400.068)
(4.400.068) de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
Compensação do prejuízo fiscal
- se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a
Base de cálculo para IRPJ e CSSL
(24.612.745)
(24.612.745)
(4.400.068)
(4.400.068) diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuAlíquotas (%)
15% + adicional 10%
9% 15% + adicional 10%
9% ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
IRPJ e CSLL - do exercício
- continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demons17. Saldos e Transações com partes relacionadas: 17.1. Transações comerciais: Os saldos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, e as transações efetuadas trações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
durante esses exercícios, com partes relacionadas são os seguintes:
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia
Demonstração de resultados
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
2021
2020
Total de Receita serviços
Débitos
Total de Receita serviços
Débitos das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria
transações
prestados serviços diversos
transações
prestados serviços diversos das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoáPartes relacionadas
Sociedades
(493.464)
(493.464)
(576.911)
(576.911) vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
Galp Energia S.A
(21.998)
(21.998)
(25.218)
(25.218) distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
Galp Energia España SAL
(382.516)
(382.516)
- relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
Petrogal Brasil S.A.
(88.950)
(88.950)
(551.693)
(551.693) 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
acumulados em ambos os períodos, não há reserva legal constituída nas datas de distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
Valores a pagar - Ativo Circulante
31/12/2021 e 31/12/2020. (b) Distribuição de dividendos: De acordo com o Esta- ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
Partes relacionadas
2021
2020
tuto Social da Companhia, é garantido aos acionistas um dividendo mínimo obriinfluenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
Sociedades
55.431 gatório correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, calculado nos termos possam
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
Galp Bioenergy BV
55.431 da lei das Sociedades por Ações. A Companhia pode efetuar outras distribuições, parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
Valores a pagar - Passivo Circulante
na medida em que existirem lucros e reservas disponíveis. Todas as distribuições de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissioPartes relacionadas
2021
2020 acima mencionadas poderão ser realizadas sob a forma de dividendos ou como nal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de
385.210
7.418 juros sobre o capital próprio, dedutíveis do imposto de renda, de acordos com os distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se cauSociedades
Galp Energia S.A
2.888
5.144 termos estabelecidos em Lei. Em 2021 e 2020, a Companhia não apresentou lucro sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e
Galp Energia España SAU
373.539
- líquido, diante disto, não foi provisionado dividendo mínimo obrigatório de 25%. (c) suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
Petrogal Brasil S.A.
8.783
2.274 Aumento de capital: Para cumprir seus compromissos, os acionistas aprovaram relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
A Sociedade também, durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 aumentos de capital social conforme a seguir: Em 28 de junho de 2021, houve um fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
e 2020, contratou empresas do grupo Galp (Galp Energia S.A. e Petrogal Brasil aumento de capital social da Companhia no montante de R$ 11.000.000, dos quais omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos
S.A.) para prestação de serviços de assessoria e consultoria nas áreas adminis- R$ 8.000.000 foi integralizado em 29 de junho de 2021 e R$ 3.000.000, em 04 de controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
trativas e de exploração. O saldo relativo a Galp Energia España SAU refere-se a novembro de 2021. Em 16 de dezembro de 2021, houve um aumento de capital auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarreembolso de despesa incorrida com funcionário da Companhia. 17.2. Despesa social da Companhia no montante de R$ 50.000.000, dos quais R$ 25.000.000 mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos
com a Diretoria Executiva: A remuneração dos diretores da Companhia, no de- foi integralizado imediatamente e R$ 25.000.000 por integralizar até a data de a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
correr do exercício de 31 de dezembro de 2021 foi no valor de R$ 7.464 e em 31 31 de dezembro de 2022. 19. Fornecimento e serviços externos: A rubrica da contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a
de dezembro de 2020 no valor de R$ 9.330. 18. Patrimônio Líquido: O capital demonstração do resultado - fornecimentos e serviços externos apresentava a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional
social da Companhia está demonstrado a seguir:
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
seguinte composição:
Número
Valor
Partici2021
2020 em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
de ações nominal
Capital
Capital a Capital inte- pação Fornecimentos e serviços externos
2.710.499 2.344.737 relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirdetidas da ação
% Consultorias técnicas e adminstrativas
subscrito integralizar
gralizado
1.871.070
- mos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatóAcionistas 332.563
283.014.266 (25.000.000) 258.014.266 100% Custos Exploratórios
170.436 2.024.702 rio de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
Galp E&P
Passagens aéreas e hospedagens
107.307
23.129 ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Brazil BV
331.563 851,01 282.163.256 (25.000.000) 257.163.256 99,70% Seguros diversos
242.049
29.795 Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
Galp Energia
Advocacia
31.425
- a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
E&P BV
1.000 851,01
851.010
851.010 0,30% Serviços de contabilidade e auditoria
29.618
28.478 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
No início de 2020, o Capital Social composto por R$ 222.014.266, representado Serviços de tecnologia da informação
27.148
- apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inpor 182.486 ações, e por um saldo residual a integralizar no montante de R$ Comunicações
21.551
- clusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as cor3.900.000 referente a deliberação aprovada pelos acionistas na data de 11 de Alugueis e condomínios
6.258
5.385 respondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
janeiro de 2017, cujo integralização foi realizada na data de 12 de março de 2021. Conservação e Reparos
990
- apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança
Durante o exercício de 2021, a Companhia emitiu 150.137 novas ações, totalizan- Outros serviços prestados por terceiros - PJ
202.647 233.248 a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria
do 332.564 ações no montante de R$ 283.014.266. (a) Reserva legal: A reserva
planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências
legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exer- O montante de R$ 202.647 (2020 - R$ 232.248) referente a Outros serviços pres- significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas
cício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal, tem por fim, tados por terceiros, inclui o montante de R$ 145,195 (2020 - R$ 142.892) relativo durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. ERNST & YOUNG
assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para com- ao serviço de publicações das demonstrações financeiras. Os custos exploratórios - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6; Ricardo Gomes Leite pensar prejuízos e aumentar o capital. Como a Companhia apresentava prejuízos são compostos conforme demonstrados a seguir:
Contador CRC-1RJ107146/O-1.
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