Sexta-feira, 08/07/2022.

SERVIÇOS DE PETRÓLEO CONSTELLATION PARTICIPAÇÕES S.A.
(Em Recuperação Judicial)
CNPJ Nº 12.045.924/0001-93

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021
da Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A. A administração agradece a todos que contribuíram para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação, aos fornecedores
e prestadores de serviços pela qualidade e pontualidade e aos clientes pela credibilidade em nosso trabalho. A Diretoria.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Nota
Controladora
Consolidado PASSIVO
Nota
ATIVO
Explicativa
2021
2020
2021
2020 CIRCULANTE
Explicativa
CIRCULANTE
Fornecedores�����������������������������������������������������������������
15
Caixa e equivalentes de caixa����������������������������������������
5
89
164
147.993
34.156 Impostos e contribuições a recolher�������������������������������
9.b
Aplicações financeiras����������������������������������������������������
6
26.026
93.422
16
Contas a receber de clientes������������������������������������������
7
129.309
65.413 Salários, provisão de férias e encargos sociais�������������
11
Contas a receber de partes relacionadas����������������������
11
61.319
18.186 Contas a pagar a partes relacionadas���������������������������
18.f
Dividendos a receber de controlada�������������������������������
52
48
- Dividendos a Pagar��������������������������������������������������������
Estoques������������������������������������������������������������������������
8
89.508
116.971 Receitas de mobilização diferidas����������������������������������
Impostos e contribuições a recuperar����������������������������
9.a
271
267
80.962
59.693 Provisão para multas contratuais�����������������������������������
Adiantamentos a fornecedores��������������������������������������
10
18.354
16.775 Outros passivos circulantes�������������������������������������������
Custos de mobilização diferidos�������������������������������������
913
511 Total do passivo circulante���������������������������������������������
Outros ativos circulantes������������������������������������������������
8.569
3.270
Total do ativo circulante��������������������������������������������������
412
479
562.953
408.397 NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar a partes relacionadas���������������������������
11
NÃO CIRCULANTE
17.b
Contas a receber de partes relacionadas����������������������
11
46.812
43.196 Provisão para contingências������������������������������������������
Estoques������������������������������������������������������������������������
8
96.390 Outros passivos não circulantes������������������������������������
Impostos e contribuições a recuperar����������������������������
9.a
531 Total do passivo não circulante��������������������������������������
Custos de mobilização diferidos�������������������������������������
316
1.679 TOTAL DO PASSIVO�����������������������������������������������������
Impostos diferidos����������������������������������������������������������
9.c
90.968
102.933 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Depósitos judiciais e cauções����������������������������������������
419
8.094 Capital social������������������������������������������������������������������
18.a
Retenções Contratuais���������������������������������������������������
14
36.109
12.647
Investimentos em controladas����������������������������������������
12
508.220
501.857
- Adiantamento para futuro aumento de capital���������������
18.d
Imobilizado���������������������������������������������������������������������
13
131.057
149.520 Outros resultados abrangentes��������������������������������������
Intangível������������������������������������������������������������������������
886
1.625 Prejuízos acumulados����������������������������������������������������
Total do ativo não circulante�������������������������������������������
508.220
501.857
306.567
416.615 Total do patrimônio líquido���������������������������������������������
TOTAL DO ATIVO����������������������������������������������������������
508.632
502.336
869.520
825.012 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO����
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto valores por ação)
Controladora
Consolidado
Nota
Explicativa
2021
2020
2021
2020
19
- 1.370.924 1.142.729
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA������������������������������
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS������������������������
20
- (1.306.445) (1.268.058)
LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO����������������������������������������
64.479 (125.329)
20
(76)
(126)
(63.884)
(66.307)
Despesas gerais e administrativas���������������������������������
Outras receitas operacionais������������������������������������������
21
24.803
1.520
21
(40.791)
Outras despesas operacionais���������������������������������������
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL���������������������������
(76)
(126)
25.398 (230.907)
Receitas financeiras�������������������������������������������������������
22
2
5.109
5.824
22
(724)
(1.060)
(2.144)
Despesas financeiras�����������������������������������������������������
Variação cambial, líquida������������������������������������������������
22
4
8
1.384
5.091
6
(716)
5.433
8.771
RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS���
Resultado de equivalência patrimonial���������������������������
12
3.826 (182.532)
3.756 (183.374)
30.831 (222.136)
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DOS IMPOSTOS������������
Imposto de renda e contribuição social �������������������������
9.d
(27.075)
38.762
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO���������������������������
3.756 (183.374)
3.756 (183.374)
Lucro (Prejuízo) do exercício básico e diluído por ação
18.e
0,02
(1,05)
0,02
(1,05)
Ações ordinárias�������������������������������������������������������������
Ações preferenciais��������������������������������������������������������
18.e
0,02
(1,05)
0,02
(1,05)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Nota
Explicativa

Controladora e Consolidado
2021
2020
3.756
(183.374)

Lucro líquido/(prejuízo) do exercício����������������������������������������������������
Outros resultados abrangentes
Itens que poderão ser reclassificados subsequentemente para a
demonstração do resultado
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior�������������
18.d
2.537
13.570
Resultado abrangente total do exercício����������������������������������������������
6.293
(169.804)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E
CONSOLIDADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. INFORMAÇÕES GERAIS: A Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A.- em Recuperação Judicial (“SPC
Participações”, ou em conjunto com suas controladas direta e indiretas, “Companhia”), tem como principal objeto o
investimento na Serviços de Petróleo Constellation S.A. - Em Recuperação Judicial (“Serviços de Petróleo”), entidade que
atua na prestação de serviços de perfuração de poços de petróleo e gás, no fornecimento de suprimentos, importação
e exportação, compra e venda de materiais e equipamentos destinados à indústria de petróleo e gás, bem como na
participação em outras sociedades. A SPC Participações é controlada direta da Constellation Overseas Ltd. (“Constellation
Overseas”) e controlada indireta da Constellation Oil Services Holding S.A. (“Constellation”, ou em conjunto com suas
subsidiárias, “Grupo”). A Companhia opera de forma integrada com o Grupo. A Serviços de Petróleo iniciou suas atividades
em 1981 como prestadora de serviços de perfuração de poços terrestres de petróleo e gás, utilizando sondas terrestres
(onshore) convencionais. Atualmente, a Serviços de Petróleo opera sondas terrestres (onshore) helitransportáveis,
ideais para operação em áreas remotas e de difícil acesso, como por exemplo, a região amazônica, além de plataformas
semissubmersíveis e navios de perfuração (offshore) para operação em lâminas d’água de até 2.700 metros e 3.000
metros de profundidade, respectivamente, atingindo, portanto, a camada do pré-sal. Durante o exercício findo em 31
de dezembro de 2021, a frota de equipamentos de perfuração do Grupo para operação pela Serviços de Petróleo era
composta por: (i) cinco plataformas semissubmersíveis de perfuração marítima (offshore); (ii) três navios de perfuração
(offshore); e (iii) oito sondas de perfuração terrestre (onshore).
Data de vencimento
Início das do contrato (atual
Cliente
Sonda de perfuração
Tipo
operações
ou prévio)
(atual ou prévio)
Atlantic Star
Semisubmersível (offshore)
1997
01/2024
Petrobras
Olinda Star
Semisubmersível (offshore)
2009
09/2023
ONGC
Gold Star
Semisubmersível (offshore)
2010
03/2022
Petrobras
Lone Star
Semisubmersível (offshore)
2011
04/2022
Petrobras
Alpha Star
Semisubmersível (offshore)
2011
08/2022
Petrobras
Amaralina Star
Navio sonda (offshore)
2012
08/2022
Petrobras
Laguna Star
Navio sonda (offshore)
2012
11/2021
Petrobras
Brava Star
Navio sonda (offshore)
2015
07/2023
Petrobras
QG-I (*)
Sonda terrestre (onshore)
1981
06/2018
Zeus ÖL S.A.
Ouro Petro Energia
QG-II (*)
Sonda terrestre (onshore)
1981
08/2018
Onshore S.A.
QG-IV (*)
Sonda terrestre (onshore)
1996
06/2015
Petrobras
QG-V (*)
Sonda terrestre (onshore)
2011
04/2015
Petrobras
QG-VI (*)
Sonda terrestre (onshore)
2008
05/2016
Petrobras
QG-VII (*)
Sonda terrestre (onshore)
2008
07/2015
Petrobras
QG-VIII
Sonda terrestre (onshore)
2011
09/2022
Eneva
HRT O&G Exploração e
QG-IX (*)
Sonda terrestre (onshore)
2011
06/2014
Produção de Petróleo Ltda.
(*) Em 31 de dezembro de 2021, estas sondas não estavam contratadas por meio de contratos de afretamento e de
prestação de serviços. Conforme descrito no tópico “estratégias operacionais e comerciais”, o Grupo está continuamente
à procura de novos clientes. A Serviços de Petróleo, possui como controladas diretas a Domenica S.A. (“Domenica”), a
Domenica Argentina S.A. (“Domenica Argentina”), Serviços de Petróleo Onshore Constellation Ltda. (“SPC Onshore”) e a
Serviços de Petróleo Constellation S.A. (“SPC Índia”). A SPC Participações e suas controladas direta e indiretas são
referidas em conjunto nestas demonstrações financeiras como “Companhia” (Nota 3.2). • Domenica: constituída em 27 de
novembro de 2013, pela Serviços de Petróleo e pela SPC Participações, sob as leis do Paraguai. • QGOG Perforaciones:
constituída em 17 de outubro de 2014, pela Serviços de Petróleo e pela SPC Participações, sob as leis do Peru. Em
fevereiro de 2020, a Companhia QGOG Perforaciones solicitou o cancelamento de seu registro fiscal perante as
autoridades do Peru. Tal pedido foi deferido em julho de 2020. • Domenica Argentina: constituída em 3 de dezembro de
2015, pela Serviços de Petróleo e pela SPC Participações, sob as leis da Argentina. • SPC Índia: constituída em 18 de
abril de 2017, pela Serviços de Petróleo, sob as leis da Índia. • Serviços de Petróleo Onshore Constellation Ltda.,
constituída em 2 de janeiro de 2020, pela Companhia, sob as leis do Brasil. Constituição da Serviços de Petróleo Onshore
Constellation Ltda. - Em 2 de janeiro de 2020, o Grupo constituiu a Serviços de Petróleo Onshore Constellation Ltda.
(“Serviços de Petróleo Onshore”). A Serviços de Petróleo Onshore tem por objeto social a perfuração de poços, prestação
de serviços, suprimento, importação, exportação, arrendamento, compra e venda de materiais e equipamentos destinados
à indústria de petróleo. O capital social da Serviços de Petróleo Onshore foi subscrito e integralizado pela Serviços de
Petróleo, por meio da contribuição da totalidade das sondas terrestres (onshore), no montante de R$138.649. Contrato de
afretamento e de prestação de serviços de operação do navio sonda Amaralina Star - Em 2 de janeiro de 2020, o Grupo
anunciou que o navio-sonda Amaralina Star havia sido contratado com os consórcios BM-S-11, BM-S-11A e Acordo de
Individualização de Produção (AIP) do campo Lula, operado pela Petrobras. O contrato tem uma duração estimada de 730
dias. As operações começaram em 15 de abril de 2020 e estão sendo realizadas no litoral brasileiro, na Bacia de Santos.
Em 22 de fevereiro de 2022, o contrato teve seu primeiro aditivo com a adição de 19 dias à sua duração. Foi novamente
alterado em 20 de abril de 2022, com 91 dias adicionais, sendo a nova duração total do contrato de 840 dias. Em 29 de
dezembro de 2021, o Grupo anunciou a celebração de um novo contrato de afretamento e de prestação de serviços de
perfuração com a Petrobras para o navio sonda Amaralina Star. O contrato terá duração total de até três anos, sendo dois
anos e um opcional, com operações em lâmina d’água de até 2.400m, e inclui um pacote de serviços integrados. A
campanha será realizada no campo de Roncador, na Bacia de Campos, com previsão de início de operação entre julho e
setembro de 2022. Contrato de afretamento e de prestação de serviços de operação do navio sonda Brava Star - Em 26
de junho de 2020, o Grupo anunciou que em 19 de junho de 2020 a Shell emitiu avisos de rescisão para os contratos de
fretamento e serviço Brava Star (os “Contratos”). Conforme aconselhado pela Shell, esta rescisão é baseada em sua
decisão de concluir seu programa de perfuração para 2020. Os Contratos estavam em vigor sob uma terceira opção de
extensão exercida pela Shell. Em 6 de janeiro de 2021, o Grupo anunciou a celebração de um contrato de afretamento e
de prestação de serviços de perfuração com a Petrobrás. O contrato foi assinado em 09 de dezembro de 2020 e tem
duração estimada de 810 dias incluindo rescisão por conveniência após 180 dias, sujeito a taxa de desmobilização. O
contrato tem como objetivo a perfuração em águas profundas de até 3.048m e inclui a prestação de Serviços e Managed
Pressure Drilling (“MPD”), que estão sendo realizados no Brasil e as operações tiveram início em 30 de março de 2021.
Contrato de afretamento e de prestação de serviços de operação do navio sonda Laguna Star - Em 4 de julho de 2019, o
Grupo anunciou que o navio-sonda Laguna Star havia conquistado um contrato com os consórcios BM-S-11, BM-S-11A e
Acordo de Individualização de Produção (AIP) do campo Lula , operado pela Petrobras. O contrato tem duração estimada
de 2 anos. As operações tiveram início em 30 de outubro de 2019 e foram realizadas no litoral brasileiro, na Bacia de
Santos. O contrato terminou em 7 de novembro de 2021. Em 6 de julho de 2021, o Grupo anunciou a celebração de um
contrato de afretamento e de prestação de serviços de perfuração com a Petrobras. O contrato tem duração estimada de
3 anos e sua operação teve início em 01 de março de 2022 na costa brasileira, e inclui a prestação de Serviços e Managed
Pressure Drilling (“MPD”). Contrato de afretamento e de prestação de serviços de operação do navio sonda Olinda Star Em 27 de fevereiro de 2021, o contrato com a ONGC foi alterado por um período adicional de 191 dias. Em julho de 2021
foi alterado por um período adicional de 38 dias. Mais uma vez, em 22 de novembro de 2021 foi aditado por um período
adicional de 39 dias até 31 de dezembro de 2021, devido a alíquota zero e dias de força maior ocorridos durante a vigência
original do contrato. Esta extensão final deve-se à sonda aguardando a melhoria das condições meteorológicas para ser
desmobilizada para Kakinada, quando então a sonda será descontratada. Todos os outros termos e condições continuam
inalterados. Em 7 de janeiro de 2022, a Constellation recebeu um novo contrato na Índia para a Olinda Star, com duração
de 16,5 meses. O contrato teve início em 04 de maio de 2022. Contrato de prestação de serviços - sonda de operação
Onshore QG-VIII - Em 4 de julho de 2019, o grupo assinou um contrato de prestação de serviços de perfuração com a
Eneva S.A. O objetivo do contrato era perfurar três poços de petróleo no Campo do Azulão, com duração estimada de 90
dias. As operações começaram em 30 de setembro de 2019, terminando em 17 de fevereiro de 2020. Em 26 de julho de
2021, o Grupo anunciou a contratação da sonda onshore QG-VIII com a Eneva S.A. As operações tiveram início em 15 de
setembro de 2021 com o objetivo de explorar poços no Campo do Azulão. O contrato tem duração estimada de 12 meses.
Contrato de afretamento e de prestação de serviços de operação da sonda Alpha Star - Em 22 de julho de 2019, o Grupo
anunciou que a sonda de perfuração offshore Alpha Star havia recebido um novo contrato com a Petrobras por um período
de 2 anos. As atividades de perfuração estão sendo realizadas no litoral brasileiro, na Bacia de Campos e as operações
começaram em 16 de agosto de 2020. Em 9 de fevereiro de 2022, o Grupo anunciou que a sonda offshore Alpha Star
havia sido contratada pela Enauta inicialmente para perfuração de 1 poço, que terá prazo de 60 dias, com possibilidade
de prorrogação por mais 150 dias para poços adicionais. A campanha será realizada no campo de Atlanta, com início

Controladora
2021
2020
39
36
30
30
1.012
1.012
1.081
1.078

Consolidado
2021
2020
153.669
157.237
8.753
16.234
78.687
71.703
85.595
40.228
1.012
1.012
1.635
487
4.010
7.086
8.620
8.679
341.981
302.666

36
36
1.117

36
36
1.114

4.258
8.593
7.173
20.024
362.005

3.965
9.156
8.003
21.124
323.790

581.594
27.259
(101.338)
507.515
508.632

581.424
170
24.722
(105.094)
501.222
502.336

581.594
27.259
(101.338)
507.515
869.520

581.424
170
24.722
(105.094)
501.222
825.012

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

Nota
Explicativa

Capital
social
293.261
-

Controladora e Consolidado
AdiantaReserva de lucros
Lucros
mento
ReReserva de
(Pre- Total do
p/futuro serva
conversão juízos)
patriaumento
de
Investi- de moeda acumu- mônio
de capital capital
Legal mentos estrangeira
lados líquido
- 37.424
15.498 25.358
11.152
- 382.693
- (183.374) (183.374)

SALDO EM 31/12/2019��
Prejuízo do exercício����
Outros resultados
abrangentes���������������� 18.d
13.570
13.570
Resultado abrangente
total do exercício���������
13.570 (183.374) (169.804)
Aumento de capital������� 18.a
288.163
- 288.163
Adiantamento para
futuro aumento de
  capital������������������������ 18.a
170
170
Reserva de capital�������� 18.f
Absorção do prejuízo
do exercício����������������� 18.f
- (37.424) (15.498) (25.358)
- 78.280
SALDO EM 31/12/2020��
581.424
170
24.722 (105.094) 501.222
Lucro do exercício��������
3.756
3.756
Outros resultados
abrangentes���������������� 18.d
2.537
2.537
Resultado abrangente
total do exercício���������
2.537
3.756
6.293
Aumento de capital������� 18.a
170
(170)
Adiantamento para
futuro aumento de
  capital������������������������ 18.a
Reserva de capital�������� 18.f
Absorção do prejuízo
do exercício����������������� 18.f
SALDO EM 31/12/2021��
581.594
27.259 (101.338) 507.515
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
Nota
Controladora
Consolidado
ExpliFLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
cativa
2021
2020
2021
2020
Lucro (Prejuízo) do exercício���������������������������������������������������������
3.756 (183.374)
3.756 (183.374)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido/(prejuízo) do exercício ao
caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação e amortização������������������������������������������������������������ 13
19.666
14.499
Provisão perda estoque�����������������������������������������������������������������
36.626
Receitas de mobilização diferidas��������������������������������������������������
(1.189) (17.701)
Custos de mobilização diferidos�����������������������������������������������������
1.485
11.708
Variação cambial, líquida����������������������������������������������������������������
22
(4)
(8) (1.554) (5.135)
Imposto de renda e contribuição social������������������������������������������ 9.c
- (38.762)
Provisão/(reversão) de contingências�������������������������������������������� 17.b
(563)
1.771
Provisão para participação dos empregados nos lucros����������������
18.486
15.353
Resultado de equivalência patrimonial�������������������������������������������
12
(3.826) 182.532
Receitas (despesas) financeiras, líquidas�������������������������������������� 22
(3.680) (4.403)
Redução/(aumento) nos ativos:
Contas a receber de clientes����������������������������������������������������������
- (63.896)
7.659
Contas a receber de partes relacionadas�������������������������������������� 11.e
- (46.749) 20.372
Estoques����������������������������������������������������������������������������������������
- 123.853 (18.930)
Impostos e contribuições a recuperar��������������������������������������������
(4)
(6) (20.738) (29.176)
Adiantamentos a fornecedores������������������������������������������������������
(1.579) 14.110
Custos de mobilização diferidos�����������������������������������������������������
(524)
5.385
Depósitos judiciais e cauções�������������������������������������������������������� 17.b
7.675
(749)
Outros ativos����������������������������������������������������������������������������������
(2)
1 (17.676) (13.356)
Aumento/(redução) nos passivos:
Fornecedores��������������������������������������������������������������������������������� 15
5
36
(3.568) 56.885
Impostos e contribuições a recolher����������������������������������������������� 9.b/9.d
(7.481)
7.914
Salários, provisão de férias e encargos sociais�����������������������������
- (11.502)
6.284
Contas a pagar a partes relacionadas�������������������������������������������
36
45.660 (118.680)
Receitas de mobilização diferidas��������������������������������������������������
2.337
3.976
Outros passivos������������������������������������������������������������������������������
1.269
17.622
Caixa aplicado nas atividades operacionais����������������������������������
(75)
(783) 43.488 (210.102)
Imposto de renda e contribuição social pagos�������������������������������
- (11.626)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais�����������������������
(75)
(783) 43.488 (221.728)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento de capital em investida���������������������������������������������������
- (287.439)
Adiantamento para futuro aumento de capital�������������������������������
170
Aplicações financeiras��������������������������������������������������������������������
67.396 (72.798)
Recebimentos relativos à venda de ativo imobilizado�������������������� 13
745
Aquisição de bens do ativo imobilizado e do ativo intangível�������� 13
416
(1.136)
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimento�����
- (287.269) 67.812 (73.189)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Dividendos pagos
Aumento de capital�������������������������������������������������������������������������
- 288.163
- 288.163
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento���������������
- 288.163
- 288.163
Aumento/(redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa�����
(75)
111 111.300
(6.754)
6
164
53
34.156
27.917
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício���������������������
Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo de caixa
mantido em moedas estrangeiras������������������������������������������������
2.537
12.993
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício������������������������
6
89
164 147.993
34.156
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
previsto para o 4º trimestre de 2022. Em 22 de fevereiro de 2022, as opções foram exercidas pela Enauta e o prazo total
firme passou a ser de 210 dias. Contrato de afretamento e de prestação de serviços de operação da sonda Gold Star - Em
22 de julho de 2019, o Grupo anunciou que a sonda de perfuração offshore Gold Star havia recebido um novo contrato
com a Petrobras por um período de 2 anos. As operações iniciaram em 11 de fevereiro de 2020 e as atividades de
perfuração estão sendo realizadas no litoral brasileiro. O contrato terminou em 4 de março de 2022. Em 5 de janeiro de
2022, o Grupo anunciou a conquista de um novo contrato para a operação de nossa plataforma semissubmersível Gold
Star recentemente assinado com a Petrobras. O contrato tem duração total de três anos e prevê operação em águas
ultraprofundas, até 2.400 metros. As campanhas serão realizadas nas bacias offshore brasileiras, com previsão de início
de operação entre abril e junho de 2022. Contrato de afretamento e de prestação de serviços de operação da sonda Lone
Star - Em 22 de julho de 2019, o Grupo anunciou que a sonda offshore Lone Star havia recebido um novo contrato com a
Petrobras por um período de 2 anos. As atividades de perfuração estão sendo realizadas no litoral brasileiro e as operações
começaram em 24 de abril de 2020. O contrato terminou em 23 de abril de 2022. Em 05 de janeiro de 2022, o Grupo
anunciou a conquista de um novo contrato para a operação de nossa sonda semissubmersível Lone Star recentemente
assinado com a Petrobras. O contrato tem duração total de três anos e prevê operação em águas ultraprofundas, até 2.400
metros. As campanhas serão realizadas nas bacias offshore brasileiras, com previsão de início de operação entre abril e
junho de 2022. Contrato de afretamento e de prestação de serviços de operação da sonda Atlantic Star - Em 5 de fevereiro
de 2020, o Grupo anunciou a celebração de um novo contrato de afretamento e prestação de serviços de perfuração da
sonda Atlantic Star com a Petrobrás por um período estimado de 3 anos. As atividades de perfuração estão sendo
realizadas na Costa Brasileira, na Bacia de Campos e as operações foram iniciadas em 6 de janeiro de 2021. Impactos do
novo coronavírus (COVID-19) nas operações e projeções do Grupo - Embora 2020 tenha começado com sinais de
recuperação para o segmento de perfuração offshore, atualmente a economia global está enfrentando uma crise sem
precedentes com o novo coronavírus de rápida propagação (COVID-19), que está impactando negativamente as cadeias
de suprimentos, viagens e, em particular, os setores financeiro e de petróleo e gás. O Grupo não está imune aos efeitos
dessa crise global e está tomando todas as medidas e precauções necessárias, tanto na área operacional quanto na
administrativa. As ações tomadas por autoridades governamentais, organizações não-governamentais, empresas e
indivíduos em todo o mundo, com o objetivo de diminuir a curva pandêmica da COVID-19 e o comportamento do
consumidor, influenciaram negativamente a atividade econômica global, resultando em menor demanda por petróleo.
Esse cenário criou um excesso de oferta precipitando o recente declínio acentuado nos preços do petróleo e um aumento
na volatilidade do preço do petróleo. Como resultado, o principal cliente atual do Grupo (Petrobras) adotou medidas de
resiliência que incluem redução da produção de petróleo, adiamento de desembolso de caixa e medidas de restrição de
custos. Essas medidas afetaram diretamente o Grupo e, após um curto período de negociações, os termos originais de
certos contratos assinados durante 2019 e 2020 foram sujeitos a alterações. As principais alterações foram: (i) postergação
no início das operações da Alpha Star para agosto de 2020; (ii) adiamento do pagamento da taxa de afretamento dos
primeiros meses da Alpha Star e da Atlantic Star para janeiro e fevereiro de 2021; (iii) adiamento do pagamento de
mobilização da Atlantic Star para janeiro de 2021; e (iv) adiamento de pagamentos de multas contratuais por atraso na
mobilização de unidades de perfuração offshore Lone Star e Alpha Star, se houver, para o início de 2021. Na Índia, em
relação ao contrato da Olinda Star, a ONGC invocou a cláusula de Força Maior baseada na crise da COVID-19. O período
de Força Maior foi de 10 de maio de 2020 a 25 de junho de 2020. Em 24 de junho de 2020, o Grupo recebeu um aviso da
ONGC confirmando as condições para retomar as atividades operacionais da Olinda Star. O Grupo enviou um
reconhecimento formal à ONGC em 25 de junho de 2020 e o contrato foi formalmente alterado. A Olinda Star já retomou
suas atividades de perfuração. Como resultado dos itens descritos acima e de seus impactos na avaliação do fluxo de caixa
do Grupo para os exercícios findo em 31 de dezembro de 2020 e a findar-se em 31 de dezembro de 2021, o Grupo precisou
abordar seus credores financeiros para renegociar certos termos e condições de possíveis obrigações afetadas antes que
se tornem vencidos. As renegociações foram agilizadas e concluídas com sucesso. Em 26 de junho de 2020, o Grupo
assinou com seus credores documentos para fornecer alívio de liquidez, bem como para flexibilizar, entre outros, certas
cláusulas acordadas no Segundo PSA Alterado e Reformulado, Plano de Recuperação Judicial (“RJ”) e nos contratos de
crédito. As principais novas condições acordadas com os credores no que diz respeito à implementação de certas obrigações
previstas nesses contratos foram as seguintes: (i) pagamentos de juros de caixa devidos de abril a dezembro de 2020 a
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serem feitos a partir de caixa restrito em relação à Amaralina, Laguna e os contratos de project finance da Brava e (ii) a
necessidade de manter certos níveis de caixa irrestrito foram reduzidos para US$ 25 milhões em 2020, US $ 60 milhões em
2021 e US $ 75 milhões a partir de 2022. Aspectos de liquidez e reestruturação financeira do Grupo - Em 18 de dezembro
de 2019, o Grupo celebrou aditivos a contratos de financiamento, bem novos contratos de financiamento com seus credores
financeiros, e emitiu novas notas sênior com garantia e sem garantia, de acordo com novas escrituras. O Grupo retomou as
discussões com seus credores sobre formas de alcançar uma estrutura de capital sustentável em linha com seus negócios
no atual ambiente econômico do setor. No contexto de tais negociações com seus credores, em 6 de julho de 2021, o Grupo
apresentou uma primeira versão do Aditamento ao Plano de RJ (“Aditivo do Plano”). Um Plan Support Agreement (Contrato
de Suporte ao Plano), um Restructuring Term Sheet (Memorando de Entendimentos da Reestruturação) e outros contratos
foram assinados em 24 de março de 2022. No mesmo dia, a Assembleia Geral de Credores aprovou o Aditivo do Plano, que
foi confirmado pelo Tribunal do RJ em 28 de março de 2022 e, posteriormente, em 3 de maio de 2022, o Tribunal de Nova
York concedeu pleno vigor e efeito ao Aditivo do Plano. O Grupo está perto de finalizar a operação que prevê a celebração
de novos acordos com os seus credores para converter parte da dívida detida por alguns credores no capital social da
Constellation Oil Services Holding S.A., a controladora final da Companhia (“Constellation Holding”), com a diluição dos
acionistas originais da Constellation Holding (os “Documentos de Reestruturação”). De acordo com o Plano de Recuperação
Judicial conjunto das sociedades integrantes do Grupo Constellation aditado e consolidado em 24 de março de 2022, os
credores darão um desconto sobre a dívida pendente conforme quadro abaixo:
Pré-Reestruturação
Dívida Reestruturada
Valores em milhões de Dólares
Valor da Dívida
Dívida Conversível Dívida Não Conversível
Total�����������������������������������������������������
1,841.6
826,0
92,0
Os documentos do Plano de Recuperação Judicial conjunto das sociedades integrantes do Grupo Constellation aditado
e consolidado em 24 de março de 2022 também prevêem um evento de liquidez futuro, consistindo na venda da maioria
das participações societárias da Constellation Holding (ou outras transações semelhantes descritas nos Documentos de
Reestruturação). Compromissos - Até à data de emissão destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas a
Administração da Companhia não tem conhecimento de qualquer violação dos seus compromissos.
2. NORMAS E INTERPRETAÇÕES NOVAS E REVISADAS:
2.1. Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis
Em vigor para
Norma ou interpretação
Descrição
períodos anuais
iniciados em ou após
Alterações no CPC 25
As alterações especificam quais os custos que uma entidade
01/01/2022
inclui ao determinar o custo de cumprimento de um contrato
com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso
01/01/2022
Alterações no CPC 26
As alterações afetam apenas a apresentação de passivos como
circulantes ou não circulantes no balanço patrimonial e não o
valor ou a época de reconhecimento de qualquer ativo,
passivo, receita ou despesas, ou as informações divulgadas
sobre esses itens.
01/01/2022
Alterações no CPC 27
As alterações proíbem deduzir do custo de um item do
imobilizado qualquer recurso proveniente da venda de itens
produzidos antes do ativo estar disponível para uso, isto é,
recursos para trazer o ativo ao local e na condição necessária
para que seja capaz de operar da maneira pretendida pela
Administração. Consequentemente, a entidade reconhece esses
recursos da venda e correspondentes custos no resultado.
Alterações no CPC 15 As alterações atualizam a referência à Estrutura Conceitual
01/01/2022
Referência à Estrutura
sem alterar de forma significativa a norma.
Conceitual
Alterações no CPC 36
As alterações ao CPC 36 (R3) e ao CPC 18 (R2) tratam de
data de vigência das
(R3) – Demonstrações
situações que envolvem a venda ou contribuição de ativos entre alterações ainda não
Consolidadas e CPC
um investidor e sua coligada ou joint venture. Especificamente, foi definida.
18 (R2) Venda ou
os ganhos e as perdas resultantes da perda de controle de uma
Contribuição de Ativos
controlada que não contenha um negócio em uma transação
entre um Investidor e sua com uma coligada ou joint venture contabilizada utilizando
Coligada ou Joint Venture o método de equivalência patrimonial são reconhecidos no
resultado da controladora apenas proporcionalmente às
participações do investidor não relacionado nessa coligada
ou joint venture. Da mesma forma, os ganhos e as perdas
resultantes da remensuração de investimentos retidos em
alguma antiga controlada (que tenha se tornado coligada
ou joint venture contabilizada pelo método de equivalência
patrimonial) ao valor justo são reconhecidos no resultado da
antiga controladora proporcionalmente às participações do
investidor não relacionado na nova coligada ou joint venture.
Atualmente, a Administração da Companhia está realizando uma análise sobre os impactos, se houver, decorrentes da
adoção das normas e interpretações novas e revisadas em suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Com base nas análises realizadas até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
a Companhia não espera que haja impactos significativos em suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
após a adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas e alteradas.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: 3.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras individuais
e consolidadas da Companhia foram elaboradas 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
técnicos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Como não existe diferença entre o patrimônio líquido consolidado e
o resultado consolidado atribuíveis aos acionistas da SPC Participações, constantes nas demonstrações financeiras
consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e o patrimônio líquido e resultado da
SPC Participações, constantes nas demonstrações financeiras individuais preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, a Companhia optou por apresentar essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas em
um único conjunto, lado a lado. As demonstrações financeiras da Companhia estão sendo apresentadas em conformidade
com a Orientação Técnica OCPC 07 - Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-Financeiros de Propósito Geral,
que trata dos requisitos básicos de elaboração e evidenciação a serem observados quando da divulgação dos relatórios
contábil-financeiros, em especial das contidas nas notas explicativas. A Administração da Companhia confirma que estão
sendo evidenciadas todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
e que estas correspondem às utilizadas em sua gestão. 3.2. Base de elaboração e consolidação: Elaboração - As
demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações
da Companhia e com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus
valores justos, conforme descrito nas políticas contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo
das contraprestações pagas em troca de ativos. Consolidação - As demonstrações financeiras consolidadas incluem as
demonstrações financeiras da SPC Participações e de suas controladas diretas mencionadas a seguir, na mesma data
base e de acordo com as mesmas políticas contábeis.
Percentual de participação direta (%)
Entidade
País de incorporação
31/12/2021
31/12/2020
Serviços de Petróleo Constellation����������������
Brasil
100,00
100,00
Domenica�������������������������������������������������������
Paraguai
6,67
6,67
QGOG Perforaciones (*)��������������������������������
Peru
0,20
Domenica Argentina���������������������������������������
Argentina
10,00
10,00
(*) Em fevereiro de 2020, a Companhia QGOG Perforaciones solicitou o cancelamento de seu registro fiscal perante as
autoridades do Peru. Tal pedido foi deferido em julho de 2020. Quando necessário, as demonstrações financeiras das
controladas diretas são ajustadas para adequar suas políticas contábeis àquelas estabelecidas pela Companhia
(Controladora). Todas as transações, saldos, receitas e despesas entre as entidades incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas são eliminadas integralmente para fins de consolidação. As principais políticas contábeis
aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão definidas a seguir e vêm sendo
aplicadas de forma consistente em todos os exercícios apresentados. Continuidade operacional - As demonstrações
financeiras individuais e consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das operações da
Companhia. A Administração avaliou a capacidade de a Companhia de continuar operando nos próximos 12 (doze) meses
com base nas premissas e medidas divulgadas abaixo. Desde que se iniciou a pandemia do novo Coronavírus, a
Companhia e suas controladas revisaram o seu plano de negócios, especialmente no que diz respeito à continuidade das
operações. Dentre as frentes que foram revisadas, destacamos a preservação da saúde e segurança de seus funcionários.
A Companhia faz avaliação do caixa com a necessidade de liquidez nos curto e médio prazos, visando maior eficiência e
consequente redução de custos e despesas. De acordo com o CPC 26, itens 25 e 26, a Administração realizou a análise
das evidências quanto a capacidade em implementar as estratégias operacionais e comerciais em andamento e apresentar
e ter aprovado a alteração do Plano de Recuperação Judicial (Nota 1 - Aspectos de liquidez e reestruturação financeira do
Grupo). Nesse sentido, o Grupo possui atualmente 100% da frota offshore contratada, sendo esse um fator raro em
relação às demais empresas atualmente no mercado de perfuração offshore. Existe uma expectativa no mercado de óleo
e gás por aumento na demanda por sondas de perfuração no Brasil, e por consequência também aumento nas taxas
diárias de prestação de serviços de perfuração, colocando a Companhia em posição privilegiada para capturar futuras
oportunidades. O Grupo está preparado para aproveitar as oportunidades que surgirão no mercado brasileiro em
decorrência dos projetos de alta qualidade disponíveis no país, do incremento de atividade previsto pela Petrobras e das
potenciais companhias internacionais de petróleo que possuem planos para aumentar a sua atividade operacional no país
(Nota 1 – Estratégias operacionais e comerciais). O Grupo vem participando ativamente de licitações para sua frota
offshore o que pode garantir a continuidade da elevada taxa de utilização da frota a melhores taxas. A Companhia entende
que todas essas medidas adotadas são suficientes para continuar preservando o fluxo de caixa operacional da Companhia
e para fazer frente as suas obrigações pelos próximos 12 meses. As Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram preparadas no pressuposto da continuidade normal dos negócios
da Companhia e na observância dos requisitos legais aplicáveis em uma recuperação judicial. 3.3. Moeda funcional e de
apresentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda
funcional da Companhia. Na elaboração das demonstrações financeiras, as transações em moeda estrangeira, ou seja,
qualquer outra moeda que não a moeda funcional, são registadas às taxas de câmbio vigentes na data da transação. No
final de cada exercício, os itens monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos às taxas de câmbio
vigentes no final do exercício. Itens não monetários registrados pelo valor justo denominado em moeda estrangeira são
convertidos às taxas vigentes na data na qual o valor justo foi determinado. Itens não monetários mensurados ao custo
histórico em moeda estrangeira são convertidos com base na taxa de câmbio vigente na data da transação. Para fins de
apresentação das demonstrações financeiras consolidadas, os ativos e passivos das operações da Companhia no exterior
são convertidos para reais (R$), utilizando as taxas de câmbio vigentes no fim do exercício. Os resultados são convertidos
pelas taxas de câmbio médias do exercício. As variações cambiais resultantes dessas conversões, se houver, são
classificadas em “Outros resultados abrangentes” e acumuladas no patrimônio líquido, sendo atribuídas aos acionistas
não controladores conforme apropriado (Nota 18.d). 3.4. 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 risco baixo de
mudança de valor. Caixa e equivalentes de caixa são classificados como ativos financeiros mensurados pelo valor justo e
seus rendimentos são registrados no resultado do exercício. Portanto, um investimento normalmente se qualifica como
equivalente de caixa quando possui vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data de
sua contratação. 3.5. Aplicações financeiras: As aplicações financeiras são destinadas para atender compromissos de
curto prazo da Companhia e são liquidadas frequentemente com esse objetivo, não possuindo um modelo de negócios
para recebimento de fluxos de caixa contratuais. Consistem, substancialmente, em aplicações financeiras mensuradas ao
custo amortizado. Essas aplicações financeiras possuem vencimentos superiores a 3 (três) meses ou sem vencimento
definido para resgate. 3.6. Contas a receber de clientes e perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa: As
contas a receber de clientes são reconhecidas inicialmente pelo valor justo, que geralmente representa os montantes
faturados e, posteriormente, pelos saldos deduzidos de perdas estimadas no valor recuperável. As perdas estimadas em
créditos de liquidação duvidosa são estabelecidas quando existe evidência objetiva, além de quaisquer garantias que
possam ter sido fornecidas pelo cliente, de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os montantes devidos, de
acordo com as condições iniciais dos créditos a receber. 3.7. Estoques: Os estoques se referem aos materiais que serão
utilizados nas operações das sondas de perfuração e são reconhecidos pelo menor valor entre o custo de aquisição e o
valor realizável líquido. Durante os períodos de alta utilização das sondas de perfuração, os estoques são integralmente
classificados no ativo circulante. Sempre que a Companhia espera que uma sonda termine seu contrato dentro de um
período de um ano, o estoque que não será consumido até o final desse contrato é reclassificado para o ativo não
circulante. Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio e consideram todos os gastos incorridos
para a sua aquisição e regularização, objetivando sua utilização nas operações da Companhia. Quando necessário, os
estoques são deduzidos de provisão para perdas, constituída em casos de desvalorização e perdas de inventário físico.
3.8. Depósitos judiciais: Existem situações em que a Companhia e suas controladas questiona a legitimidade de
determinados passivos ou ações movidas contra si. Em função desses questionamentos, por ordem judicial ou por
estratégia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo sem que haja caracterização
da liquidação do passivo, permitindo que a Companhia continue questionando as ações. Nessas situações, embora os
depósitos ainda sejam ativos da Companhia, os valores somente são liberados mediante o recebimento de uma decisão
judicial final favorável à Companhia. Quando aplicável, os depósitos judiciais são registrados contabilmente no ativo não
circulante, sendo considerados como atividades operacionais para fins da demonstração dos fluxos de caixa.
3.9. Investimentos: Nas demonstrações financeiras individuais da SPC Participações, as informações financeiras das
controladas diretas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial, sendo constituída provisão para
patrimônio líquido negativo, quando aplicável, em conformidade com os requerimentos do Pronunciamento Técnico CPC
18 (R2) - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto (Nota 12).
3.10. Arrendamentos: A Companhia como arrendatária - A Companhia avalia se um contrato é ou contém um
arrendamento, no início do contrato. A Companhia reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento
correspondente em relação a todos os contratos de arrendamento em que é arrendatário, exceto os arrendamentos de
curto prazo (definidos como arrendamentos com prazo de arrendamento de 12 meses ou menos) e arrendamentos. de

ativos de baixo valor. Para esses arrendamentos, a Companhia reconhece os pagamentos do arrendamento como uma
despesa operacional linearmente pelo prazo do arrendamento. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao
valor presente dos pagamentos de arrendamento que não são pagos na data de início, descontados aplicando-se a taxa
implícita no arrendamento. Se essa taxa não puder ser prontamente determinada, a Companhia usa sua taxa incremental
de captação. A Companhia como arrendador - Os arrendamentos mercantis para os quais a Companhia é arrendador são
classificados como financeiros ou operacionais. Sempre que os termos do arrendamento transferem substancialmente
todos os riscos e benefícios de propriedade para o arrendatário, o contrato é classificado como arrendamento financeiro.
Todos os outros arrendamentos são classificados como arrendamentos operacionais. Quando a Companhia é um
arrendador intermediário, ele contabiliza o arrendamento principal e o subarrendamento como dois contratos separados. O
subarrendamento é classificado como financeiro ou operacional por referência ao ativo de direito de uso decorrente do
arrendamento mercantil. A receita de aluguel de arrendamentos operacionais é reconhecida linearmente pelo prazo do
arrendamento relevante. Os custos diretos iniciais incorridos na negociação e na contratação de um arrendamento
operacional são adicionados ao valor contábil do ativo arrendado e reconhecidos de forma linear pelo prazo do
arrendamento. Os valores devidos pelos arrendatários sob arrendamentos financeiros são reconhecidos como recebíveis
pelo valor do investimento líquido do Grupo nos arrendamentos. A receita de arrendamento financeiro é alocada nos
períodos contábeis para refletir uma taxa de retorno periódica constante sobre o investimento líquido da Companhia em
circulação em relação aos arrendamentos. Quando um contrato inclui componentes de arrendamento e não arrendamento,
a Companhia aplica o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente para alocar a contraprestação sob o contrato a cada
componente. 3.11. Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada
e de perdas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. O imobilizado consiste, substancialmente,
de sondas terrestres (onshore) de perfuração e seus equipamentos correlatos. Os valores contábeis desses ativos são
baseados em estimativas, premissas e julgamentos quanto à determinação das vidas úteis e valores residuais das sondas
terrestres (onshore) de perfuração. Essas estimativas, premissas e julgamentos refletem tanto a experiência histórica
quanto as expectativas quanto às condições e operações futuras da indústria de petróleo e gás. A Companhia calcula a
depreciação utilizando o método linear, levando-se em consideração o respectivo valor residual das sondas terrestres
(onshore) de perfuração e seus equipamentos relacionados. Quando componentes significativos de um item do ativo
imobilizado possuem vidas úteis distintas, esses componentes são reconhecidos separadamente. O intervalo das vidas
úteis estimadas do ativo imobilizado é entre 5 (cinco) e 25 (vinte e cinco) anos. Ao final de cada exercício, a Companhia
revisa as estimativas das vidas úteis e os valores residuais das sondas de perfuração terrestres e seus equipamentos
correlatos. 3.12. Intangível: Consiste em programas de computador (softwares) mensurados pelo custo de aquisição,
deduzido de amortização acumulada e perdas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. Os
softwares são amortizados ao longo de suas vidas úteis estimadas, utilizando-se o método linear. As vidas úteis estimadas
dos itens do ativo intangível para o exercício corrente são de 5 (cinco) anos. 3.13. Avaliação do valor recuperável dos
ativos de longa duração: Ativos sujeitos a depreciação e amortização são testados para fins de avaliação do seu valor
recuperável sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil possa não ser recuperável.
Uma perda no valor recuperável é reconhecida pelo montante no qual o valor contábil exceder o valor recuperável. O valor
recuperável é o maior valor entre o valor justo de venda do ativo deduzido dos custos para efetivar a venda e o seu valor
em uso. Com o propósito de avaliar o valor recuperável, os ativos são agrupados na menor unidade na qual fluxos de caixa
separáveis possam ser identificados (i.e., unidades geradoras de caixa). Ativos não financeiros que tenham sofrido redução
do seu valor recuperável são revisados para a possibilidade de reversão da perda a cada data do balanço. Os valores
recuperáveis das sondas de perfuração terrestre (onshore) e seus equipamentos relacionados foram determinados com
base no método do custo histórico, que considera a determinação do valor do bem a partir da atualização monetária do seu
custo de aquisição, apurado nos registros contábeis, e aplicando-se índices econômicos específicos, geralmente utilizados
por órgãos competentes e oficiais (Nota 4.5). 3.14. Ativos circulantes e não circulantes: Um ativo é reconhecido no
balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia
e seu custo ou valor puder ser confiavelmente mensurado. Os ativos são demonstrados pelos valores de custo ou de
realização, dos dois o menor, e incluem, quando aplicável, as variações monetárias e/ou cambiais e os rendimentos e
encargos auferidos ou incorridos, quando aplicável, reconhecidos em função do tempo decorrido (pro rata temporis) até a
data do balanço. Os bens e direitos realizáveis até o prazo de doze meses da data do balanço estão apresentados como
ativos circulantes. 3.15. Fornecedores: São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos
correspondentes encargos e variações monetárias e/ou cambiais incorridas, quando aplicáveis, e representam as
obrigações a pagar por bens ou serviços adquiridos no curso normal das operações da Companhia. 3.16. Provisões: a)
Geral: As provisões são reconhecidas quando a Companhia possui uma obrigação presente (legal ou construtiva) como
resultado de um evento passado, e que seja provável que a Companhia será requerida a liquidar tal obrigação, e que esta
possa ser mensurada de forma confiável. O montante reconhecido como provisão representa a melhor estimativa da
contraprestação que será devida para liquidar a obrigação na data do balanço, levando-se em consideração os riscos e as
incertezas em torno da obrigação. b) Provisão para riscos: Durante o curso normal de suas atividades, a Companhia está
exposta a reclamações de natureza trabalhista e fiscal. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores legais da Companhia. 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. 3.17. Passivos circulante e não circulante: Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a
Companhia possui uma obrigação, legal ou construtiva, como resultado de um evento passado, sendo provável que um
recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. Os passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis,
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a
data do balanço. As obrigações vencíveis (incluindo os empréstimos de partes relacionadas) até o prazo de doze meses
da data do balanço estão apresentadas como passivos circulantes. 3.18. Reconhecimento de receitas: As receitas de
afretamento, de prestação de serviços de perfuração de poços de petróleo e gás e de manutenção são reconhecidas
quando os respectivos serviços são prestados, com base nas taxas diárias (day rates) contratuais e na quantidade de dias
de operação durante o exercício. Determinados contratos de afretamento e de prestação de serviços incluem o pagamento
de bônus, que dependem de critérios de remuneração por performance estabelecidos nos referidos contratos. As receitas
de bônus são reconhecidas no período em que a Companhia possui performance operacional em conformidade com as
condições contratualmente estabelecidas, sendo tais receitas pré-aprovadas pelos clientes. A Companhia também pode
auferir receitas pela preparação dos equipamentos e treinamento de pessoal. As receitas líquidas de impostos e os custos
de mobilização são diferidos e amortizados linearmente durante o período em que os serviços de afretamento e de
operação das sondas serão prestados, de maneira consistente com o ritmo geral da atividade, nível de serviços prestados
e as taxas diárias (day rates) cobradas ao longo do prazo contratual relacionado. As receitas operacionais de prestação de
serviços são reconhecidas quando existe evidência convincente de que a Companhia prestou o serviço aos clientes. A
Companhia transfere o controle do serviço ao longo do tempo e, portanto, satisfaz à obrigação de performance e reconhece
receitas ao longo do tempo, se um dos critérios a seguir for atendido: • O cliente recebe e consome simultaneamente os
benefícios gerados pelo desempenho por parte da Companhia à medida que esta efetiva o desempenho. • O desempenho
por parte da Companhia cria ou melhora o ativo (por exemplo, produtos em elaboração) que o cliente controla à medida
que o ativo é criado ou melhorado. • O desempenho por parte da Companhia não cria um ativo com uso alternativo para
a Companhia e a esta possui direito executável (enforcement) ao pagamento pelo desempenho concluído até a data
presente. As receitas são apresentadas líquidas dos impostos incidentes sobre a prestação dos serviços (Nota 19). Na
análise das operações e dos contratos com determinados clientes, o Grupo avaliou as situações previstas no Pronunciamento
Técnico CPC 47 – Receita de Contrato com Cliente, dentre elas: (i) a responsabilidade primária pela prestação dos
serviços ao cliente; (ii) o risco de estocagem; (iii) a liberdade para estabelecer preços; e (iv) o risco de crédito. Com base
na referida avaliação, a Administração concluiu que o Grupo está agindo como agente em determinados contratos
efetuados com certos clientes, uma vez que não tem exposição aos riscos e benefícios significativos associados com a
prestação dos serviços. 3.19. Custo dos serviços prestados e despesas gerais e administrativas: Os custos e as
despesas operacionais são registrados de acordo com sua natureza. A segregação dos gastos entre custo dos serviços
prestados e despesas gerais e administrativas se dá por meio do registro dos departamentos organizacionais em que os
gastos são incorridos. Os custos e as despesas são contabilizados pelo regime de competência, obedecendo a sua
vinculação com a realização das receitas. As despesas pagas antecipadamente e que competem a exercícios futuros são
diferidas de acordo com seus respectivos prazos de duração (Nota 3.8). 3.20. Imposto de renda e contribuição social
(corrente e diferido): A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma dos impostos correntes e
diferidos. a) Impostos correntes: O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base na sistemática do
lucro real. Quando da existência de base positiva, as provisões para o imposto de renda e contribuição social são
constituídas com base no lucro ajustado pelas adições e exclusões de caráter permanente e temporário, quando aplicável,
às alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável superior a R$240, para o imposto de renda e
9% para a contribuição social. Quando aplicável, os adiantamentos de imposto de renda e contribuição social efetuados
durante o exercício são registrados no ativo circulante (“impostos a recuperar”) e compensados com o imposto de renda e
a contribuição social a pagar, registrados no passivo circulante. b) Impostos diferidos: São calculados aplicando-se as
alíquotas efetivas previstas nos exercícios em que se espera realizar os ativos e sobre as diferenças temporárias dedutíveis.
São reconhecidos à medida que seja provável a existência de lucro tributável futuro contra o qual a diferença temporária
dedutível possa ser utilizada. O ativo fiscal diferido é integralmente apresentado no ativo não circulante, independentemente
da expectativa de realização dos valores que lhe dão origem. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é
revisada ao fim de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributários futuros estarão disponíveis para
permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo de créditos fiscais diferidos é ajustado pelo montante que se
espera que seja recuperado. Nas situações em que for aplicável, os impostos diferidos ativos e passivos são registrados
pelo líquido, no ativo não circulante. c) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos do exercício. O imposto
de renda e contribuição social correntes e diferidos são reconhecidos como despesa ou receita no resultado do exercício,
exceto quando estão relacionados com itens registrados em “Outros resultados abrangentes” ou diretamente no patrimônio
líquido, caso em que os impostos correntes e diferidos também são reconhecidos em “Outros resultados abrangentes” ou
diretamente no patrimônio líquido, respectivamente. 3.21. Receitas e despesas financeiras: As receitas e despesas
financeiras são representadas, substancialmente, por rendimentos de aplicações financeiras, impostos sobre operações
financeiras, variação cambial, dentre outros, e são registradas contabilmente em conformidade com o regime de
competência (Nota 22). 3.22. Ativos e passivos financeiros: Reconhecimento - Os ativos e passivos financeiros são
registrados pelo valor justo no momento da contratação, ou seja, na data em que a Companhia se compromete a efetuar
a compra ou a venda, sendo que, para aqueles não classificados na categoria valor justo por meio do resultado, esse valor
inclui todos os custos incorridos na operação. Classificação dos instrumentos financeiros - A política contábil adotada a
partir de 1º de janeiro de 2018 para a classificação e a mensuração de instrumentos financeiros é o Pronunciamento
Técnico CPC 48 – Instrumentos Financeiros. Essa norma estabelece três principais categorias de classificação para ativos
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes (VJORA) e ao
Valor Justo por meio do Resultado (VJR), substituindo as categorias existentes anteriormente no Pronunciamento Técnico
CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, revogado a partir de 1º de janeiro de 2018: Mantidos
até o Vencimento, Empréstimos e Recebíveis ou Disponíveis para Venda. (i) Custo amortizado: Compreende os ativos
financeiros não derivativos mantidos com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais constituídos exclusivamente
de pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em aberto. Esses ativos são mensurados pelo custo
amortizado, sendo os juros, calculados utilizando-se a taxa de juros efetiva, reconhecidos no resultado pelo regime de
competência. Para os exercícios apresentados, a Companhia possui caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras
e contas a receber de clientes e de partes relacionadas nesta categoria. (ii) Valor Justo por meio de Outros Resultados
Abrangentes (“VJORA”): Esta categoria registra os ativos financeiros não derivativos mantidos dentro de um modelo de
negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa contratuais (compostos exclusivamente de
pagamentos de principal e juros) quanto pela venda de ativos financeiros. Esses ativos são mensurados pelo valor justo,
com ganhos e perdas levados ao patrimônio líquido, enquanto os juros, calculados utilizando-se a taxa de juros efetiva, são
reconhecidos no resultado pelo regime de competência. Para investimentos específicos em instrumentos patrimoniais, que
de outro modo seriam mensurados ao valor justo por meio do resultado, a Administração pode efetuar uma escolha
irrevogável no reconhecimento inicial de apresentar mudanças subsequentes no valor justo em outros resultados
abrangentes. A Companhia não possui ativos financeiros nesta categoria. (iii) Valor Justo por meio do Resultado (“VJR”):
Os ativos financeiros que não são mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes são classificados na categoria valor justo por meio do resultado, com ganhos e perdas decorrentes da
variação do valor justo reconhecidos no resultado. A Administração também pode, no reconhecimento inicial, designar de
modo irrevogável um ativo financeiro como mensurado ao valor justo por meio do resultado se, ao fazê-lo, puder eliminar
ou reduzir significativamente uma inconsistência de mensuração ou de reconhecimento que, de outro modo, poderia
resultar da mensuração de ativos ou passivos, e respectivos ganhos e perdas, em bases diferentes. A Companhia não
possui ativos financeiros nesta categoria. Todos os passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado. Avaliação
do valor recuperável de ativos financeiros - Ativos financeiros, que não são mensurados ao VJR possuem seu valor
recuperável avaliado a cada data de balanço. Ativos financeiros são considerados sob a perspectiva de perda do valor
recuperável quando houver evidência objetiva que, como resultado de um ou mais eventos que ocorreram após o
reconhecimento inicial do ativo financeiro, os fluxos de caixa futuros estimados do investimento tenham sido afetados.
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia não reconheceu perdas no valor
recuperável de ativos financeiros. Baixa de ativos e passivos financeiros - Ativos financeiros são baixados quando os
direitos de receber seus fluxos de caixa expiram, em virtude de liquidação financeira, inexistência de perspectiva de
realização ou perda do direito de realização; ou a Companhia transfere os direitos de receber os fluxos de caixa, transferindo
substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. Nos casos em que não há transferência ou retenção
substancial de todos os riscos e benefícios da propriedade, os ativos financeiros são baixados se não houver retenção de
controle sobre o ativo financeiro transferido. Ao baixar um ativo financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor
contábil e a contraprestação recebida será reconhecida no resultado. Passivos financeiros são baixados quando as
obrigações são quitadas, canceladas ou expiram. Compensação entre ativos e passivos financeiros - Ativos e passivos
financeiros são registrados pelo valor líquido quando existe a previsão legal e a intenção de que os pagamentos e
recebimentos decorrentes sejam efetuados pelo saldo líquido. 3.23. Demonstração dos fluxos de caixa: A demonstração
dos fluxos de caixa é preparada em conformidade com o Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos
Fluxos de Caixa, por meio do método indireto, no qual segregam-se os fluxos de caixa das atividades operacionais, de
investimento e de financiamento, reconciliando-se o lucro líquido (prejuízo) do exercício com os fluxos de caixa líquidos e
com a variação do caixa e equivalentes de caixa. As alterações nos itens do balanço patrimonial que não resultaram em
fluxos de caixa, tais como diferenças de conversão cambial, variações de valor justo e outros itens não monetários, foram
eliminadas para efeitos de preparação desta demonstração. Quando aplicável, os dividendos pagos aos acionistas são
classificados como atividades de financiamento, enquanto que os dividendos recebidos de controladas são classificados
como atividades de investimento.
4. PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS E FONTES DE INCERTEZAS NAS ESTIMATIVAS: Na aplicação das
principais políticas contábeis da Companhia (Nota 3), a Administração deve exercer julgamento e desenvolver estimativas
para os valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e premissas
associadas são baseadas na experiência histórica e demais fatores considerados relevantes e, portanto, os resultados
futuros podem divergir dessas estimativas. As estimativas e as premissas subjacentes são continuamente revisadas
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pela Administração. Os efeitos, se houver, das revisões nas estimativas contábeis são reconhecidos prospectivamente.
A Administração concluiu que os julgamentos e estimativas consideradas mais significativas na elaboração dessas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas são as seguintes: 4.1. Mensuração dos instrumentos financeiros:
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que incluem o uso de inputs que estão ou não baseados em dados observáveis
de mercado para estimar o valor justo de determinados tipos de instrumentos financeiros. Na nota explicativa 23.b) são
apresentados os detalhes dos principais pressupostos utilizados para mensurar os valores de mercado dos instrumentos
financeiros. A Administração acredita que as técnicas de avaliação e os pressupostos utilizados são adequados para medir
os valores de mercado dos instrumentos financeiros. 4.2. Provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação
duvidosa: A Companhia estima perdas no valor recuperável das contas a receber de clientes, quando há evidência
objetiva de que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do recebível e tem impacto nos fluxos de caixa
futuros estimados, os quais podem ser estimados de forma confiável. Tais evidências incluem insolvência, inadimplência
ou uma probabilidade significativa de um devedor declarar falência (Nota 3.6). Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a
Companhia não identificou a necessidade de constituir provisão para redução ao valor recuperável das contas a receber
de clientes (Nota 7). 4.3. Classificação dos estoques entre circulante e não circulante: A Companhia classifica os
estoques que espera consumir em um período de até 12 (doze) meses como ativo circulante. A Companhia considera que
nenhum estoque deve ser consumido durante o período no qual uma sonda de perfuração não está com contrato vigente.
Sendo assim, quando há previsão de que um contrato será encerrado nos próximos 12 (doze) meses, a Companhia
reclassifica o estoque que não será consumido até o final desse contrato para o ativo não circulante. O montante
reclassificado é baseado em uma estimativa oriunda do orçamento anual da Companhia (Nota 8). 4.4. Vidas úteis dos
bens do ativo imobilizado: Os valores contábeis dos bens do ativo imobilizado são baseados em estimativas, premissas e
julgamentos relativos aos custos capitalizados e as vidas úteis das sondas de perfuração e seus equipamentos correlatos.
As estimativas, premissas e julgamentos refletem a experiência histórica e as expectativas sobre o futuro das condições
da indústria de petróleo e gás e das suas operações. A Companhia calcula a depreciação utilizando o método linear.
Conforme descrito na nota explicativa nº 3.12, ao final do exercício a Companhia revisou as vidas úteis estimadas dos
bens do ativo imobilizado e não observou mudanças significativas. 4.5. Valor recuperável de ativos de longa duração:
Determinar quando o ativo imobilizado possa ter sofrido perda no valor recuperável (impairment) requer uma estimativa
do seu valor em uso ou do valor justo líquido das despesas de venda. Uma perda por redução ao valor recuperável
(impairment) existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável,
que é o maior valor entre o valor justo deduzido dos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo deduzido
dos custos de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de
mercado deduzido dos custos adicionais para descartar o ativo. Os valores recuperáveis foram determinados com base no
método do custo histórico, que considera a determinação do valor do bem a partir da atualização monetária do seu custo
de aquisição (Nota 3.12). Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não reconheceu perdas no
valor recuperável (impairment) dos seus ativos de longa duração. 4.6. Provisões para perdas em processos judiciais
e outras obrigações: As reclamações contra a Companhia, incluindo reclamações não declaradas ou avaliações, são
reconhecidas como passivo e/ou divulgadas nas notas explicativas 3.17 e 17, a menos que a probabilidade de perda seja
considerada remota. Créditos e provisões para outras obrigações são registrados quando a perda é provável e o montante
puder ser estimado de forma confiável. As reclamações e demais obrigações similares poderão ser liquidadas quando
ocorrerem um ou mais eventos futuros. Normalmente, a ocorrência de tais eventos não está sob o controle da Companhia
e, portanto, a avaliação desses passivos está sujeita a diversos graus de incerteza jurídica e interpretação, e requer que
a Administração faça uso de estimativas e exerça julgamentos significativos. Certas condições podem existir à data da
emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, podendo resultar em prejuízo para a Companhia, mas
que somente será resolvido quando ocorrerem ou não ocorrerem tais eventos futuros. A Administração da Companhia
e seus assessores legais internos e externos avaliam tais passivos contingentes, e tal avaliação envolve inerentemente
um exercício de julgamento. Os assessores legais internos e externos da Companhia avaliam as perdas decorrentes
de processos judiciais pendentes contra a Companhia ou de reclamações não garantidas que possam resultar desses
processos, avaliando os méritos percebidos de quaisquer processos judiciais ou reclamações não declaradas, bem como os
méritos percebidos do montante de negociação neles procurados ou esperados. Se a avaliação de uma contingência indicar
que é provável que um prejuízo material tenha sido incorrido e o montante do passivo puder ser estimado, então o passivo
estimado é provisionado nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. Se a avaliação indicar
que uma contingência de perda potencialmente material não é provável, mas é razoavelmente possível, então a natureza
do passivo contingente é divulgada em nota explicativa às demonstrações financeiras individuais e consolidadas (Nota 17).
4.7. Provisão para participação dos empregados nos lucros: A participação nos lucros paga aos empregados (incluindo
o pessoal-chave da Administração) é baseada no atingimento de métricas de desempenho financeiro e de qualidade,
bem como os objetivos individuais dos empregados, que são determinados anualmente. Esta provisão é constituída
mensalmente, sendo recalculada ao final do exercício com base na melhor estimativa dos objetivos atingidos, definidos
no processo de orçamento anual. 4.8. Imposto de renda e contribuição social diferidos: A Companhia registra ativos
relacionados a impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias entre as bases contábeis de ativos e passivos e
as bases fiscais, quando aplicáveis. Os impostos diferidos ativos são reconhecidos na medida em que a Companhia espera
gerar lucro tributável futuro suficiente com base em projeções e previsões elaboradas pela Administração. O valor contábil
dos ativos fiscais diferidos é revisto ao final de cada exercício e, se aplicável, reduzido na medida em que não seja provável
lucros tributáveis suficientes para permitir a recuperação total ou parte do ativo (Nota 9.c).
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e depósitos bancários���������������������������������������������������������
89
164
147.993
34.156
Total�����������������������������������������������������������������������������������������������
89
164
147.993
34.156
6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CONSOLIDADO)
Tipo
Instituição financeira Taxa média anual de juros 31/12/2021 31/12/2020
Banco do Brasil S.A.
98,00% do CDI (ii)
26.026
93.422
Operação compromissada (i)�����������
Total��������������������������������������������������
26.026
93.422
(i) Referem-se a operações nas quais a instituição financeira possui o compromisso de recomprar o ativo da Companhia
em um prazo inferior à 12 (doze) meses. (ii) Certificado de Depósito Interbancário – CDI, o qual registrou remuneração
média de 4,65% a.a. e de 3,07% a.a. nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, respectivamente.
7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES (CONSOLIDADO)
31/12/2021 31/12/2020
Contas a receber de clientes��������������������������������������������������������������������������������������������������
129.309
65.413
Total����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
129.309
65.413
As contas a receber se referem, substancialmente, aos recebíveis junto aos clientes Petrobras, Eneva e ONGC pelos
serviços de operação das sondas de perfuração utilizadas na exploração de petróleo e gás. Historicamente não há registro
de atrasos ou ausência de pagamentos e, portanto, a Companhia não registrou provisão para perdas estimadas em créditos
de liquidação duvidosa nos exercícios apresentados. O prazo médio de recebimento é de, aproximadamente, 45 dias.
Informações adicionais sobre a avaliação dos riscos de crédito estão divulgadas na nota explicativa nº 23.b).
8. ESTOQUES (CONSOLIDADO): Os estoques se referem aos materiais a serem utilizados nas operações das sondas
de perfuração. Os montantes reconhecidos na demonstração do resultado foram contabilizados como custo dos serviços
prestados, na subconta de “Materiais” (Nota 20). Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, foram realizadas
remunerações adicionais relativas aos serviços extraordinários para compra, transporte e armazenamento de consumíveis
solicitados pelo Grupo no montante de R$56.200. Em 31 de dezembro de 2020, devido à expectativa de um período
de menor utilização das sondas, a Companhia reclassificou o montante de R$96.390 para o ativo não circulante, em
decorrência da baixa expectativa de consumo desses materiais nos próximos 12 (doze) meses. Não houve necessidade de
reclassificação para o não circulante em 31 de dezembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia registrou
provisão para baixa de alguns itens de estoque reconhecendo uma perda no valor de R$36.626 no Consolidado (Nota 21).
9. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
a) Impostos e contribuições a recuperar
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e Contribuição
social sobre o lucro líquido (CSLL)����������������������������������������������
256
256
25.285
9.490
Imposto sobre bens e serviços - GST (i)���������������������������������������
2.943
PIS/COFINS (ii)�����������������������������������������������������������������������������
15
11
55.226
47.281
Outros��������������������������������������������������������������������������������������������
451
510
Total�����������������������������������������������������������������������������������������������
271
267
80.962
60.224
Circulante��������������������������������������������������������������������������������������
271
267
80.962
59.693
Não circulante�������������������������������������������������������������������������������
531
(i) Refere-se ao imposto sobre fornecimento de bens e serviços na Índia (Goods and Services Tax - GST). Os valores
de GST a recuperar referem-se aos créditos gerados pela aquisição de bens e serviços. (ii) Refere-se aos créditos
de PIS/COFINS gerados nas aquisições de insumos.
b) Impostos e contribuições a recolher
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Imposto sobre serviços (ISS)��������������������������������������������������������
6.248
5.152
Imposto sobre bens e serviços - GST (*)��������������������������������������
1.309
10.818
Outros��������������������������������������������������������������������������������������������
30
30
1.194
264
Total�����������������������������������������������������������������������������������������������
30
30
8.751
16.234
(*) Os valores de GST a recolher referem-se ao imposto sobre a prestação de serviços na Índia.
c) Impostos diferidos – ativos (Consolidado)
31/12/2021 31/12/2020
Imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) e Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) (*)���
90.968
102.933
Total����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
90.968
102.933
(*) Refere-se, substancialmente, a prejuízo fiscal (2021: R$57.695 e 2020: R$56.745), base negativa de contribuição social
sobre o lucro líquido (2021: R$20.963 e 2020: R$20.698) decorrentes das operações da Companhia, visando compensação
futura com base em estimativas confiáveis de lucro tributável, que são elaboradas com base no plano de negócios da
Companhia e diferenças temporárias (2021: R$24.275 e 2020: R$13.524) como provisão para passivos contingentes
(fiscais, trabalhistas e cíveis), provisão para perdas por redução ao valor recuperável (impairment) de ativo imobilizado,
dentre outros). De acordo com a legislação tributária vigente, os prejuízos fiscais e as bases negativas da contribuição social
não estão sujeitos a prazo de prescrição, porém sua utilização está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis futuros.
Segue abaixo o cronograma esperado de realização do crédito tributário diferido em 31 de dezembro de 2021:
2022�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
14.164
2023�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
67.810
2024�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
8.993
Total������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
90.968
d) Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado: O imposto de renda no Brasil
compreende o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Os saldos de impostos
diferidos no final de cada exercício são calculados as alíquotas em vigor e os saldos fiscais vigentes ao final de exercício
incluem impostos a serem pagos atualmente (Nota 3.21). As despesas e os benefícios com o imposto de renda e a
contribuição social nos resultados dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 estão apresentadas na
reconciliação do imposto entre a alíquota oficial e a alíquota efetiva a seguir:
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Prejuízo antes dos impostos���������������������������������������������������������
3.756
(183.374)
30.830
(222.136)
Alíquota combinada oficial de imposto������������������������������������������
34%
34%
34%
34%
IRPJ e CSLL à alíquota combinada oficial������������������������������������
(1.277)
62.347
(10.482)
75.526
Ajuste dos encargos à taxa efetiva:
Equivalência patrimonial/ resultados de subsidiárias com
alíquotas vigentes diferenciadas�������������������������������������������������
1.301
(62.061)
8.397
(7.984)
Efeitos tributários sobre adições/(exclusões) permanentes,
líquidas (*)�����������������������������������������������������������������������������������
Constituição de IRPJ e CSLL, diferidos sobre prejuízo fiscal
e base negativa da CSLL������������������������������������������������������������
(24.278)
(28.405)
Outros��������������������������������������������������������������������������������������������
(24)
(286)
(711)
(375)
Imposto de renda e contribuição social�����������������������������������������
(27.075)
38.762
Corrente����������������������������������������������������������������������������������������
(15.110)
(11.626)
Diferido������������������������������������������������������������������������������������������
(11.695)
50.387
Alíquota efetiva de imposto�����������������������������������������������������������
0%
0%
-88%
-17%
(*) Referem-se, substancialmente, a ajustes decorrentes de preços de transferência, lucros auferidos no exterior,
brindes, dentre outros.
10. ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES (CONSOLIDADO)
31/12/2021 31/12/2020
Despachantes aduaneiros (*)�������������������������������������������������������������������������������������������������
15.999
14.811
Fornecedores�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2.355
1.964
Total����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
16.775
16.775
(*) Referem-se a adiantamentos concedidos à despachantes aduaneiros para fazer face aos gastos com desembaraço
aduaneiro de equipamentos e insumos a serem utilizados nas operações da Companhia. Estes gastos incluem custos
com armazenagem, capatazia, taxas e impostos incidentes na importação destes bens.
11. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS (CONSOLIDADO): Os detalhes das transações entre a Companhia
e suas partes relacionadas estão apresentados a seguir:
31/12/2021
31/12/2020
2021
2020
Ativo Passivo
Ativo Passivo Receita/(despesa) Receita/(despesa)
Constellation Services Ltd. (a)����� 55.179 53.220
9.087 33.127
641.792
709.860
Enauta������������������������������������������
141
314
51
43
Constellation Overseas Ltd. (b)���� 16.782
29 19.420
27
1.179
3.055
Brava Star Ltd. (c)������������������������
4.010
4.010
Olinda Star Ltd. (d)����������������������� 29.568 33.577 27.535
8.300
(41.414)
(29.966)
Snover International Inc.��������������
768
715
(62)
(174)
Outros�������������������������������������������
2.592
2.119
1.016
1.973
151
317
Total���������������������������������������������� 108.131 89.853 61.382 44.193
601.646
683.135
Circulante������������������������������������� 61.319 85.595 18.186 40.228
Não circulante������������������������������ 46.812
4.258 43.196
3.965
a) Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, os saldos a receber da Constellation Services Ltd. (“Constellation Services”)
nos montantes de R$55.179 e de R$9.087, respectivamente, referem-se ao contrato de serviços de manutenção, por meio

do qual a Companhia cobra uma taxa pelos serviços de manutenção prestados nas sondas offshore de propriedade das
demais entidades do Grupo, cujo prazo médio de recebimento é de 45 dias. Não há incidência de juros para recebimento
desses valores. Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o saldo a pagar à Constellation Services nos montantes de
R$53.220 e de R$33.127, respectivamente, se referem às compras de materiais efetuadas pela Constellation Services
para utilização nas sondas terrestres (onshore), por conta e ordem da Companhia. Não há incidência de juros e data de
vencimento preestabelecida para recebimento desse valor. As receitas auferidas nos exercícios findos em 31 de dezembro
de 2021 e de 2020, nos montantes de R$641.792 e R$709.860, respectivamente, se referem ao faturamento dos serviços
de manutenção prestados pela Companhia à Constellation Services. b) O saldo a receber da Constellation Overseas
Ltd. (“Constellation Overseas”) se refere ao reembolso de custos administrativos. Não há incidência de juros e data de
vencimento preestabelecida para recebimento desse valor. c) Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o saldo a receber
da Brava Star Ltd. se refere à multa prevista contratualmente referente a data de entrega do navio sonda Brava Star. Não
há incidência de juros e data de vencimento preestabelecida para recebimento desse valor. d) Em 31 de dezembro de
2021, os valores a receber e a receita no montante de R$29.658 (R$27.535 em 31 de dezembro de 2020), controladora
e consolidado, com a Olinda Star Ltd. referem-se à venda de materiais de estoque. Não há incidência de juros e data de
vencimento preestabelecida para recebimento desse valor. Em 31 de dezembro de 2021, os valores a pagar de R$33.577
(R$8.300 em 31 de dezembro de 2021), consolidado, e despesa de R$41.414 (R$29.966 em 31 de dezembro de 2021),
consolidado, com a Olinda Star Ltd. referem-se ao contrato de aluguel da sonda Olinda Star pela SPC Índia. Não há
incidência de juros e data de vencimento preestabelecida para pagamento desse valor. Remuneração do pessoal-chave
da Administração - A remuneração dos administradores (i), durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e
de 2020, é como segue:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Benefícios de curto prazo (ii)���������������������������������������������������������
29
29
15.329
9.192
(i) Administradores consideram-se os diretores estatutários e conselheiros da Companhia. (ii) Os benefícios de curto prazo
se referem, substancialmente, a salários, férias, contribuições para a seguridade social e participação nos lucros (pagáveis
dentro de doze meses a partir da data de encerramento do exercício). Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021,
a Companhia constituiu provisão para pagamento de participação nos lucros no valor de R$ 6.253 (R$ 5.087 em 31 de
dezembro de 2020). A remuneração dos administradores é avaliada anualmente, considerando os seguintes fatores:
desempenho individual no ano anterior, indicadores e movimentos do mercado e contribuição esperada do indivíduo para
o crescimento da Companhia. Os membros da administração são igualmente elegíveis a participar do plano de benefícios
de aposentadoria da Companhia (Nota 25).
12. INVESTIMENTOS (CONTROLADORA): As principais informações financeiras das controladas direta e indiretas
operacionais nas datas das demonstrações financeiras são como segue:
2021
2020
QGOG
QGOG
Serviços DomePerfo- Domenica
Serviços DomePerfo- Domenica
de Petróleo
nica raciones Argentina de Petróleo
nica raciones Argentina
Quantidade total de ações�� 63.663.271
30
500
100.000 63.663.271
30
500
100.000
Quantidade total de ações
detidas pela Companhia���� 63.663.271
2
1
10.000 63.663.271
2
1
10.000
Percentual de
participação (%)�����������������
100,00
6,67
10,00
100,00
6,67
0,20
10,00
Guarani Novo Sol
Peso
Guarani Novo Sol
Peso
Moeda oficial
Real (R$)
(PYG)
(PEN) argentino ($) Real (R$)
(PYG)
(PEN) argentino ($)
Capital social autorizado���� 580.555 4.000 mil
500
100.000 580.555 3.000 mil
500
100.00
Ativo circulante������������������� 450.923
7.471
- 340.140
4.283
Ativo não circulante������������ 343.121
3
- 423.555
5.500
Passivo circulante��������������� 263.422
1.264
- 243.519
2.033
Passivo não circulante������� 17.541
365
18.817
340
Patrimônio líquido��������������� 507.890
4.954
- 501.359
7.410
Prejuízo do exercício����������
4.111
- (182.347)
(2.787)
A movimentação dos investimentos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 é como segue:
2021
2020
Serviços
Serviços
de Petróleo
Domenica de Petróleo
Domenica
Saldo em 1° de janeiro��������������������������������������������������������
501.362
494
382.853
528
Aporte de capital�����������������������������������������������������������������
287.439
Equivalência patrimonial�����������������������������������������������������
4.111
(196)
(182.346)
(187)
Dividendos a receber����������������������������������������������������������
Ajustes acumulados de conversão��������������������������������������
2.505
33
13.416
153
Saldo em 31 de dezembro��������������������������������������������������
507.890
330
501.362
494
As controladas indiretas QGOG Perforaciones e Domenica Argentina não apresentaram movimentação nos exercícios
supracitados. 13. IMOBILIZADO (CONSOLIDADO)
Imobilizações
TerEdifi- Equipa- Móveis e
em andamento
renos cações mentos utensílios Veículos
e outros
Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019��
963 11.413 251.503
8.023
4.652
1.100 277.654
Adições����������������������������������������������
1.048
1.048
Baixas������������������������������������������������
(297)
(887) (1.682)
(736) (3.062)
Saldo em 31 de dezembro de 2020��
963 11.413 252.254
7.136
2.970
364 275.100
Adições����������������������������������������������
107
436
543
Transferências�����������������������������������
(166)
166
Baixas������������������������������������������������
(136)
(127)
(264)
Saldo em 31 de dezembro de 2021��
963 11.520 252.526
7.302
2.834
237 275.381
Depreciação acumulada e perda
por redução ao valor recuperável
  (impairment)
Saldo em 31 de dezembro de 2019��
- (5.906) (96.246)
(7.398) (4.710)
(881) (115.141)
Adições����������������������������������������������
(451) (12.923)
- (13.374)
Baixas������������������������������������������������
522
1.682
731
2.935
Saldo em 31 de dezembro de 2020��
- (6.357) (109.169)
(6.876) (3.028)
(150) (125.580)
Adições����������������������������������������������
(454) (18.311)
(115)
(3) (18.883)
Transferências�����������������������������������
(17)
17
Baixas������������������������������������������������
136
136
Saldo em 31 de dezembro de 2021��
- (6.812) (127.463)
(7.007) (2.891)
(153) (144.327)
Saldo em 31 de dezembro de 2020��
963
5.056 143.085
260
(58)
214 149.520
Saldo em 31 de dezembro de 2021��
963
4.708 125.062
295
(58)
84 131.057
Vida útil (anos)�����������������������������������
25
5 - 25
10
5
Provisão para perda no valor recuperável (impairment) das sondas terrestres (onshore) de perfuração - Durante os
exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021, a Companhia não reconheceu perdas no valor recuperável
(impairment) dos seus ativos de longa duração. O cálculo do valor recuperável é com base no custo de reposição que leva
em conta a vida útil remanescente estimada, a idade do ativo, o estado de preservação e a aplicação dos coeficientes das
Curvas de Iowa.
14. RETENÇÕES CONTRATUAIS: Com objetivo de garantir o pagamento de verbas trabalhistas, inclusive rescisórias,
alguns contratos possuem um percentual de retenção sobre o valor faturado. Os valores retidos serão devolvidos ao final
de cada contrato no caso de não haver pendências trabalhistas por parte da Companhia.
15. FORNECEDORES (CONSOLIDADO): Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, os saldos de R$153.669 e R$157.237,
respectivamente, referem-se, substancialmente, ao contas a pagar a fornecedores diversos relacionados aos custos de
aquisição de materiais utilizados na operação e na prestação dos serviços de manutenção das sondas de perfuração.
16. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS (CONSOLIDADO): Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, os saldos de
R$78.687 e R$71.703, respectivamente, referem-se, substancialmente, às provisões de férias, participação dos
empregados nos resultados e encargos sociais sobre a folha de pagamento e demais provisões trabalhistas.
17. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS (CONSOLIDADO): a) Ativos contingentes: A Companhia não possui ativos
contingentes contabilizados. b) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda provável: Durante o curso
normal de suas atividades, a Companhia está exposta a reclamações de natureza trabalhista, fiscal e cível. Para cada
processo ou exposição a processo, a Administração efetua uma avaliação da probabilidade de que sua decisão final possa
resultar em uma perda para a Companhia. Com base nesta avaliação, a Administração registou uma provisão para cobrir
as prováveis perdas referentes a processos trabalhistas e fiscais.
A movimentação da provisão é demonstrada a seguir:
2021
2020
Saldo em 1º de janeiro�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
9.156
7.385
Adições (i)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
1.299
5.301
Reversões/Pagamentos���������������������������������������������������������������������������������������������������������
(1.862)
(3.530)
Saldo em 31 de dezembro�����������������������������������������������������������������������������������������������������
8.593
9.156
(i) As adições são compostas, substancialmente, por estimativas sobre as reclamações fiscais.
c) Passivos contingentes classificados com probabilidade de perda possível: Em 31 de dezembro de 2021, os processos
considerados como de probabilidade de perda possível pela Administração e por seus assessores legais internos e externos
não estão provisionados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e são compostos, substancialmente,
de processos trabalhistas (relacionados principalmente a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais) no montante
de R$125.060 (R$129.750 em 31 de dezembro de 2020), processos fiscais no montante de R$170.413 (R$120.390 em
31 de dezembro de 2020) e sem processos cíveis (R$50 em 31 de dezembro de 2020). Os principais processos fiscais
classificados com probabilidade de perda possível: • Auto de Infração lavrado pela Secretária de Fazenda Municipal do
Rio de Janeiro em 15 de setembro de 2010, relativo à ausência de pagamento do ISS do referido município. A Companhia
aguarda o julgamento do recurso no qual se argumenta que os serviços que ensejam recolhimento do ISS foram prestados
em outros municípios, onde o ISS foi devidamente recolhido. Em 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020,
o montante total estimado envolvido no processo é de R$37.965 e R$20.920, respectivamente. • Auto de Infração emitido
pela Receita Federal do Brasil - RFB, relacionado ao Programa de Integração Social (“PIS”) e ao Programa de Investimento
Social (“COFINS”) recolhidos nos anos de 2011 e de 2010. A RFB iniciou um processo administrativo fiscal, no qual
alega que a Companhia tenha que efetuar pagamentos de impostos, por considerar que fez uso de créditos tributários
indevidos com o objetivo de reduzir suas obrigações de PIS e COFINS. Em 23 de fevereiro de 2016, a Companhia
contestou por meio de recurso a avaliação fiscal da RFB. Em 31 de dezembro de 2021 e de 31 de dezembro de 2020, o
montante estimado era de R$94.195 e R$91.834, respectivamente. • Auto de Infração emitido pela Receita Federal do
Brasil - RFB, relacionado ao Programa de Integração Social (“PIS”) e ao Programa de Investimento Social (“COFINS”)
recolhidos no ano de 2016. A RFB iniciou um processo administrativo fiscal, no qual alega que a Companhia tenha que
efetuar pagamentos de impostos, por considerar que fez uso de créditos tributários indevidos com o objetivo de reduzir
suas obrigações de PIS e COFINS. Em 19 de janeiro de 2021, a Serviços de Petróleo respondeu por meio de recurso,
contestando a RFB. Em 31 de dezembro de 2021, o valor estimado envolvido é de R$18.708. d) Processos relacionados
a questões fiscais, trabalhistas e previdenciárias: A Companhia conduz transações e possui operações que, devido à sua
subjetividade, podem ser interpretadas de maneira distinta por terceiros em relação à sua posição. Contudo, as ações
da Companhia são suportadas pela opinião de seus assessores legais externos. e) Litígio Transocean: Em novembro de
2018, a Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. e a Transocean Brasil Ltda. (doravante denominadas em conjunto
“Transocean”) apresentaram uma reclamação contra a Companhia e a Brava Star Ltd. (“Brava”), alegando que ambas as
entidades infringiram a patente de tecnologia de perfuração de atividade dupla de propriedade da Transocean. Em 19 de
novembro de 2018, uma decisão judicial rejeitou todos os pedidos liminares requeridos pela Transocean. A Transocean
apelou parcialmente da decisão de indeferimento no que concerne ao pedido de inspeção do navio sonda Brava Star, que
foi deferido especificando quais itens predeterminados relacionados à patente de tecnologia de perfuração de atividade
dupla deveriam ser vistoriados. A referida inspeção ocorreu em 18 de janeiro de 2019. Em 26 de fevereiro de 2019, foi
realizada uma audiência de mediação e conciliação, sem que houvesse um acordo entre as partes. Em 20 de março de
2019, o Tribunal de Apelação emitiu sua decisão final sobre o recurso da Transocean, confirmando a liminar concedida
anteriormente. Em 1º de abril de 2019, ocorreu nova audiência de mediação e conciliação, e novamente as partes não
chegaram a um acordo. Em 25 de março de 2019, a Companhia e a Brava apresentaram suas respostas às reclamações
da Transocean e, em 14 de outubro de 2019, a Transocean apresentou sua tréplica. Em 4 de junho de 2020, a Constellation
entrou com uma moção solicitando a suspensão do processo até que um julgamento seja alcançado na ação de nulidade
proposta pela Constellation contra a patente da Transocean. O Juiz concedeu tal suspensão em 11 de setembro de 2020.
A Transocean interpôs recurso contra a decisão que concedeu a suspensão, que foi indeferido pelo Tribunal de Apelação
em 09 de dezembro de 2020. A Transocean interpôs recurso em 23 de março de 2021 e a Serviços de Petróleo e a
Brava arquivaram suas respostas em 27 de abril de 2021. Até o julgamento do recurso o pedido permanecerá suspenso.
Em janeiro de 2020, a Transocean entrou com uma ação de indenização contra os Serviços de Petróleo e Brava em
relação à violação de patente alegada em sua ação de 2018. As respostas da Serviços de Petróleo e Brava Star foram
arquivadas em 1º de março de 2021. Na data de aprovação dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas,
a Administração da Companhia não pode estimar com segurança o valor envolvido, e seu consultor jurídico externo
classifica as chances de vitória dessa reivindicação como possível. f) Litígio Heerema: Em abril de 2019, a Heerema
Engineering Services B.V. (“Heerema”) apresentou uma reclamação contra a Companhia, a Constellation, a Amaralina
Star Ltd. e a Laguna Star Ltd. demandando reparação de danos resultantes de violação de sua patente tecnológica de
perfuração de atividade dupla. Em 24 de setembro de 2019, ocorreu uma audiência de mediação, sem que as partes
tivessem chegado a um acordo. Em 15 de outubro de 2019, a Companhia apresentou contestação, e em 27 de janeiro
de 2020 a Heerema apresentou a sua réplica. Na data de aprovação dessas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, a Administração da Companhia não pode estimar com segurança o valor envolvido, e seu consultor jurídico
externo classifica as chances de êxito dessa reivindicação como possíveis.
18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o capital subscrito, totalmente integralizado,
é de R$581.594. A composição do capital social é como se segue:
31/12/2021
31/12/2020
Ações
% de
Capital
Ações
% de
Capital
Acionistas (*)
ordinárias participação
social
ordinárias participação
social
Constellation Overseas Ltd.������� 174.155.183
100%
581.594 174.155.183
100%
581.424
(*) Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a Companhia possui 1 (uma) ação ordinária detida diretamente por um de
seus diretores estatutários.
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Integralização e aumento de capital - Em 10 de fevereiro de 2020, os acionistas aprovaram, por meio de Assembleia
Geral Extraordinária, o aumento de capital no montante de R$288.163, mediante a capitalização de capital e emissão de
28.816.251 novas ações ordinárias, ao valor nominal de R$10,00 (dez reais) cada ação, subscritas e integralizadas pelo
acionista Constellation Overseas Ltd. b) Reserva de capital: Em 27 de dezembro de 2017, foram assinados dois contratos
de cessão definitiva não onerosa das sondas de perfuração terrestres (onshore) QG-VI e QG-VII entre a parte relacionada
Snover International Inc. (“Cedente”) e a Serviços de Petróleo (“Cessionária”). A transferência da propriedade dessas
sondas gerou um aumento patrimonial na Companhia no montante de R$37.424, registrado como reserva de capital. Em
31 de dezembro de 2020, o saldo foi utilizado para compensação de prejuízos. c) Reservas de lucros: Reserva legal - De
acordo com o Art. 193 da Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), a reserva legal é constituída com base em
5% do lucro líquido de cada exercício, antes de qualquer outra destinação, e não deve exceder 20% do capital social. A
reserva legal tem por objetivo assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada na compensação
de prejuízos ou aumento de capital, não podendo ser distribuída a título de dividendos. Em decorrência do prejuízo
acumulado apurado nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2021, a Companhia não constituiu reserva
legal. d) Outros resultados abrangentes: Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior - As diferenças
cambiais relacionadas à conversão dos ativos líquidos das operações das controladas diretas no exterior, das suas
respectivas moedas funcionais para a moeda funcional e de apresentação da Companhia são reconhecidas diretamente
em “Outros resultados abrangentes” e acumuladas na reserva de conversão de moeda estrangeira. Movimentação em
outros resultados abrangentes - A movimentação da rubrica de “Outros resultados abrangentes” para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 é como segue:
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior
Saldo em 31 de dezembro de 2020����������������������
24.722
Ajustes de conversão ocorridos no exercício��������
2.537
Saldo em 31 de dezembro de 2021����������������������
27.259
Resultado por ação: O lucro líquido/(prejuízo) básico por ação é calculado por meio da divisão do lucro líquido/
(prejuízo) do exercício, atribuível aos acionistas controladores, pela quantidade média ponderada das ações
ordinárias e preferenciais durante o exercício. Conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 41 - Resultado
por Ação, a Companhia apresenta a seguir as informações sobre o resultado por ação para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e de 2020:
Controladora
2021
2020
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício��������������������������������������������������������������������������������������
3.756
(183.374)
Média ponderada de ações em circulação (milhares de ações)��������������������������������������������
174.155
174.155
Lucro líquido/(prejuízo) por ação (em reais – R$)������������������������������������������������������������������
0,02
(1,05)
A Companhia não possui potenciais ações dilutivas e, portanto, o resultado diluído por ação é igual ao resultado básico por
ação. e) Política de distribuição de dividendos: O Estatuto Social da SPC Participações prevê o pagamento de dividendos
mínimos obrigatórios de 3% (três por cento) calculados sobre o lucro líquido do exercício, salvo deliberação contrária
pela Assembleia Geral, conforme dispõe o Art. 202, §3° da Lei das Sociedades por Ações. No exercício findo em 31 de
dezembro de 2020, a SPC Participações não propôs dividendos a pagar em função do prejuízo auferido naquela data, no
montante de R$183.374 (Controladora). Consequentemente, sobre o referido prejuízo foi proposta a seguinte destinação,
pela Diretoria, sujeita à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária: absorção do prejuízo (i) no
montante de R$37.424 pela reserva de capital e (ii) no montante R$40.856 pelas reservas de lucro. O saldo remanescente
do prejuízo no montante de R$105.094 permanecerá como prejuízo acumulado. No exercício findo em 31 de dezembro
de 2021, a SPC Participações não propôs dividendos a pagar em função da absorção do lucro do período pelo prejuízo
acumulado até o exercício do ano anterior.
19. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (CONSOLIDADO): A receita operacional da Serviços de Petróleo é derivada,
substancialmente, dos contratos de prestação de serviços de perfuração e de manutenção e dos contratos de afretamento
com partes relacionadas e com terceiros. Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a receita operacional
bruta consolidada proveniente de transações com a parte relacionada Constellation Services foi de R$641.792 (43%) e
R$709.860 (68%), respectivamente (Nota 11 (a)). A conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na
demonstração do resultado do exercício está demonstrada a seguir:
2021
2020
Receita operacional bruta������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1.494.218 1.229.312
Impostos sobre a receita (PIS/COFINS)��������������������������������������������������������������������������������
(62.938)
(33.363)
Imposto sobre bens e serviços - GST (i)��������������������������������������������������������������������������������
(21.486)
(21.012)
Imposto sobre serviços (ISS)�������������������������������������������������������������������������������������������������
(33.581)
(30.207)
Descontos concedidos�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
(2.001)
Total dos impostos incidentes������������������������������������������������������������������������������������������������ (118.005)
(86.583)
Receita operacional líquida���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.376.213 1.142.729
(i) Imposto sobre bens e serviços na Índia (Good and Service Tax – GST).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia prestou serviços a uma variedade clientes internacionais,
sendo que a Petrobrás representou 70% do total das receitas consolidadas provenientes de contratos com terceiros. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia prestou serviços a uma variedade clientes internacionais,
sendo que a Petrobrás representou 85,2% do total das receitas consolidadas provenientes de contratos com terceiros.
20. CUSTOS, DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Controladora
2021
2020
Custo dos
Despesas
Custo dos
Despesas
Custos e despesas por
serviços gerais e adserviços gerais e adnatureza
prestados ministrativas
Total prestados ministrativas
Total
Pessoal�����������������������������������������
(29)
(29)
(29)
(29)
Outros (*)��������������������������������������
(47)
(47)
(97)
(97)
Total����������������������������������������������
(76)
(76)
(126)
(126)
Consolidado
2021
2020
Custo dos
Despesas
Custo dos
Despesas
Custos e despesas por
serviços gerais e adserviços gerais e adnatureza
prestados ministrativas
Total prestados ministrativas
Total
Pessoal�����������������������������������������
(460.967)
(41.992) (502.959) (406.840)
(34.408) (441.248)
Materiais���������������������������������������
(362.550)
(362.550) )437.532)
(437.532)
Manutenção����������������������������������
(406.592)
(13) (406.605) (326.631)
(199) (326.830)
Depreciação/amortização�������������
(18.848)
(818)
(19.666)
(13.555)
(944)
(14.499)
Outros (*)��������������������������������������
(62.859)
(21.061)
(83.920)
(83.500)
(30.756) (114.256)
Total���������������������������������������������� (1.311.816)
(63.884 (1.375.700) (1.268.058)
(66.307) (1.334.365)
(*) Compreende custos e despesas, tais como: transportes, viagens e hospedagens, auditoria, comunicação, transmissão
de dados, assessores legais, dentre outros.
21. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS (CONSOLIDADO)
Controladora
Custos e despesas
2021
2020
por natureza
Outras receitas Outras despesas
Total Outras receitas Outras despesas
Total
Multas Contratuais���
1.966
1.966
(3.076) (3,076)
Sucatas��������������������
129
129
98
98
Locação de Imóveis�
714
714
677
677
Imobilizado���������������
17
17
745
(580)
165
Outros�����������������������
21.180
14.998
(9.271) (9.271)
Total��������������������������
24.005
24.005
1.520
(12.928) (11.408)
Consolidado
Custos e despesas
2021
2020
por natureza
Outras receitas Outras despesas
Total Outras receitas Outras despesas
Total
Multas Contratuais���
1.966
1.966
(3.076) (3.076)
Sucatas��������������������
577
577
98
98
Locação de Imóveis�
714
714
677
Imobilizado���������������
367
367
745
(1.089)
(344)
Outros�����������������������
21.180
21.180
(36.626) (36.626)
Total��������������������������
24.803
24.803
1.520
(40.791) (39.271)
(i) Em 31 de dezembro de 2021, do montante de R$ 24.803 de outras receitas operacionais (consolidado), R$ 6.729 referese ao TEP (termo de encerramento de pendências) do contrato do FPSO Papa-Terra e R$ 9.271 refere-se a reversão da
provisão do valor recuperável do estoque de materiais da Olinda, em função da previsão de continuidade da sonda. (ii)
Em 31 de dezembro de 2020, do montante de R$1.520 de outras receitas operacionais (consolidado), R$745 se refere à
venda dos ativos. Em 31 de dezembro de 2019, do montante de R$43.697 de outras receitas operacionais na Serviços de
Petróleo, R$42.874 se refere à reversão de provisão contrato oneroso dos navios sonda Brava Star e Laguna Star. (iii) Em
31 de dezembro de 2020 do montante de R$40.791 de outras despesas operacionais no Consolidado, R$3.076 referemse a multas contratuais e R$36.626 refere-se à provisão para baixa de estoque (Nota 8). Durante os exercícios findos em
31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não reconheceu perdas por redução ao valor recuperável (impairment).
22. RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Receitas financeiras
3.552
3.636
Rendimento de aplicações financeiras������������������������������������������
Atualizações monetárias���������������������������������������������������������������
1.718
1
1.556
470
Outras receitas financeiras������������������������������������������������������������
Total�����������������������������������������������������������������������������������������������
1
5.108
5.824

Controladora
2021
2020

Consolidado
2021
2020

Despesas financeiras
Imposto sobre Operações Financeiras -IOF���������������������������������
(724)
(353)
(924)
Atualizações monetárias���������������������������������������������������������������
(340)
(857)
Outras despesas financeiras���������������������������������������������������������
(367)
(363)
Total�����������������������������������������������������������������������������������������������
(724)
(1.060)
(2.144)
Variação cambial
Receita de variação cambial, líquida���������������������������������������������
4
8
1.554
5.091
Resultado financeiro, líquido���������������������������������������������������������
5
716
5.602
8.771
23. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
a) Considerações gerais: A Companhia gerencia sua estrutura de capital objetivando assegurar sua continuidade enquanto
busca maximizar o retorno aos seus acionistas, por meio da otimização do equilíbrio entre capital próprio e de terceiros. Os
principais instrumentos financeiros da Companhia estão apresentados a seguir:
Controladora
31/12/2021
31/12/2020
Categoria Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa������������� Custo amortizado
89
89
164
164
Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
Categoria Valor contábil Valor justo Valor contábil Valor justo
Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa������������� Custo amortizado
147.993
147.993
34.156
34.156
Aplicações financeiras������������������������� Custo amortizado
26.026
26.026
93.422
93.422
Contas a receber de clientes��������������� Custo amortizado
129.309
129.309
65.413
65.413
Partes relacionadas����������������������������� Custo amortizado
108.131
108.131
62.382
62.382
Passivos financeiros
Fornecedores�������������������������������������� Custo amortizado
153.669
153.669
157.237
157.237
Partes relacionadas����������������������������� Custo amortizado
95.223
95.223
44.193
44.193
A Companhia não possui contratos a termo, opções, swaptions, swaps com opção de arrependimento, opções flexíveis,
derivativos embutidos em outros produtos, operações estruturadas com derivativos e derivativos “exóticos”. A Companhia
não opera com instrumentos financeiros derivativos com propósitos de especulação, reafirmando dessa forma seu
compromisso com sua política conservadora de gestão de caixa. A Administração acredita que os valores contábeis dos
demais instrumentos financeiros não são significativamente diferentes dos seus respectivos valores justos, considerandose que as taxas de juros desses instrumentos não diferem significativamente das taxas de mercado. Adicionalmente, os
montantes das contas a receber de clientes e fornecedores divulgados nestas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas não diferem significativamente dos seus respectivos valores justos devido ao fato do giro dessas contas
ser de, aproximadamente, 45 dias. b) Gestão dos riscos financeiros: A Companhia está exposta aos riscos de liquidez
e de crédito, conforme descrito a seguir: Risco de liquidez - O risco de liquidez representa a exposição da Companhia
à insuficiência de recursos de alta liquidez para cumprir com suas obrigações financeiras, devido ao descasamento de
prazos ou volume nos fluxos de caixa estimados da Companhia. O risco de liquidez é gerenciado por meio da manutenção
de reservas adequadas, efetuando o contínuo monitoramento dos fluxos de caixa real e projetado e da combinação dos
perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. As fontes de recursos da Companhia consistem em rendimentos
de seus contratos de afretamento e de prestação de serviços e demais recursos que podem ser obtidos, como por exemplo
empréstimos com partes relacionadas. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresentava capital circulante líquido
positivo de R$220.972 no Consolidado. A Administração considera que a manutenção de capital de giro positivo será
suportada pela geração de caixa decorrente do sucesso na implementação das estratégias operacionais e comerciais
do Grupo (Nota 1). A tabela a seguir detalha a análise de liquidez da Companhia (Consolidado) para seus passivos
financeiros. A tabela foi elaborada com base nos fluxos de caixa contratuais não descontados para os instrumentos
financeiros. Quando o montante a pagar não é fixado, o montante divulgado foi determinado por meio da projeção de
taxas juros conforme a curva de remuneração destas taxas ao final do exercício:
Fornecedores
Partes relacionadas
Total
Ano
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
2020��������������������������������������
157.237
40.228
197.465
2021��������������������������������������
153.669
85.595
3.965
239.264
3.965
2022��������������������������������������
4.258
4.258
Total���������������������������������������
157.237
157.237
89.853
44.193
243.522
201.430
Risco de crédito - O risco de crédito se refere ao risco da possibilidade de descumprimento (default) de uma contraparte
das suas obrigações contratuais resultando em perdas financeiras para a Companhia. Os instrumentos financeiros que
potencialmente sujeitam a Companhia à concentração do risco de crédito são primariamente: o caixa e equivalentes de
caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes e de partes relacionadas. Os montantes de exposição máxima
desses instrumentos financeiros estão divulgados nas notas explicativas 5, 6, 7 e 11, respectivamente. A prática da
Companhia é depositar o caixa e equivalentes de caixa e as aplicações financeiras em títulos de renda fixa de instituições
financeiras com níveis de classificação (ratings) de crédito considerados adequados pela Administração. A Companhia limita
o montante de exposição a qualquer instituição financeira de modo a minimizar sua exposição ao risco de crédito. Para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia prestou serviços a uma variedade de empresas multinacionais,
tais como Eneva, ONGC, e Petrobras, além da prestação de serviços à partes relacionadas. Para o exercício findo em
31 de dezembro de 2020, a Companhia prestou serviços a uma variedade de empresas multinacionais, tais como Shell,
ONGC, e Petrobras, além da prestação de serviços à partes relacionadas. Critérios, premissas e limitações utilizados no
cálculo dos valores justos - Em 31 de dezembro de 2020, a Administração do Grupo procedeu à avaliação dos valores
justos de seus principais instrumentos financeiros utilizando técnicas usuais de precificação de mercado que envolvem
julgamento. Essa avaliação indica que os valores justos se aproximam dos valores contábeis reconhecidos. Para estimar o
valor justo de seus instrumentos financeiros, a Administração baseou-se nas seguintes premissas: • Caixa e equivalentes
de caixa: os saldos de caixa e equivalentes de caixa, em face de sua liquidez imediata e do risco insignificante de
mudança de valor, têm valores justos similares aos saldos contábeis. • Aplicações financeiras: Os saldos de aplicações
financeiras, em face de sua liquidez imediata e do risco insignificante de mudança de valor, apresentam valores justos
similares aos saldos contábeis. • Contas a receber e a pagar a partes relacionadas: A Administração do Companhia
entende que o valor justo se aproxima do saldo contábil considerando as condições comerciais acordadas entre as partes.
• Contas a receber de clientes e fornecedores (terceiros): por representarem transações comerciais efetuadas em bases
de mercado, a Administração da Companhia entende que não há diferenças materiais entre o valor justo e os saldos
contábeis. Adicionalmente, os montantes do contas a receber de clientes e fornecedores (terceiros) divulgados nestas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas não diferem, significativamente, dos seus respectivos valores justos
devido ao fato do giro dessas contas ser de, aproximadamente, 45 dias.
24. SEGUROS (CONSOLIDADO): A Companhia adota uma política de contratação de cobertura de seguros para os
bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. Os principais ativos ou
interesses cobertos por seguros e os respectivos montantes são demonstrados a seguir:
Modalidade do seguro
31/12/2021 31/12/2020
Responsabilidade civil������������������������������������������������������������������������������������������������������������
359.942
335.148
Riscos operacionais���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
32.303
30.078
Instalação das bases e outros������������������������������������������������������������������������������������������������
75.402
94.625
Total����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
467.646
459.851
Não é parte do escopo do auditor independente a avaliação da adequação das coberturas de seguros contratados pela
Administração da Companhia e de suas controladas.
25. PLANOS DE BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E DE RETENÇÃO: a) Plano de benefícios de aposentadoria:
A Serviços de Petróleo possui um plano de previdência privada por adesão, no qual todos os seus empregados são
elegíveis, incluindo os administradores. Refere-se a um plano com contribuição definida, com valor até 12% do salário
mensal por parte do funcionário, e contrapartida de até 6,5% por parte da Serviços de Petróleo, conforme nível hierárquico
dos empregados e administradores. O plano é administrado pela Bradesco Vida e Previdência S.A. e possui dois tipos
de regime, o progressivo e o regressivo. Quando os empregados e administradores deixam o plano antes do término do
pagamento das contribuições, as contribuições a serem pagas são reduzidas ao valor já pago pela Serviços de Petróleo.
A única obrigação da Serviços de Petróleo em relação ao plano de aposentadoria é realizar as contribuições específicas.
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, os montantes de R$(3.889) e R$2, respectivamente, reconhecidos na conta de
custos e despesas com pessoal se referem às contribuições pagas pela Companhia às alíquotas especificadas pelas
regras do plano. b) Plano de Retenção: A Companhia ofereceu um plano de retenção em 17 de dezembro de 2020 (o
“Plano”) para o benefício de alguns funcionários elegíveis da Companhia em conexão com o início de uma nova fase
de restruturação. O objetivo do Plano é fornecer um bônus de retenção para os funcionários que permanecerem 12
meses após a conclusão da reestruturação da Companhia. A nova reestruturação será considerada concluída com a
homologação judicial da aprovação do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial. O valor de R$7.513 foi pago durante
o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e o valor restante (R$2.970) está sujeito à conclusão da reestruturação e
será pago após a capitalização do novo aporte.
26. EVENTOS SUBSEQUENTES: Na Nota 1 – Informações Gerais estão divulgados vários eventos subsequentes
relativos a contratos de afretamento e de prestação de serviços de operação das sondas Amaralina Star, Gold Star, Lone
Star, Olinda Star e Alpha Star, bem como informações atualizadas sobre o processo de reestrutuação do Grupo, do qual
a Companhia faz parte.
27. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS: As demonstrações
financeiras, individuais e consolidadas, foram aprovadas e autorizadas para emissão pela Diretoria Estatutária em
03 de junho de 2022.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas e Administradores da
Serviços de Petróleo Constellation Participações S.A. – Em Recuperação Judicial
Rio de Janeiro - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, da Serviços de Petróleo
Constellation Participações S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) identificadas como controladora e
consolidado, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações
do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Serviços de Petróleo
Constellation Participações S.A. – Em Recuperação Judicial em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual
e consolidado de suas operações e os seus respectivos 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 a Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa
nº 1 que descreve que a Companhia e a sua controladora indireta Constellation Oil Services Holding S.A. apresentaram
em 06 de julho de 2021 uma primeira versão do aditamento do plano de recuperação judicial (“Aditivo do Plano”)
com o propósito de alcançar uma estrutura de capital sustentável em linha com seus negócios no atual ambiente
econômico do setor. Em 24 de março de 2022, foi assinado o “Plan Support Agreement” (Contrato de Suporte ao
Plano) e o “Restructuring Term Sheet” (Memorando de Entendimentos da Reestruturação). Nessa mesma data, a
Assembleia Geral de Credores aprovou o Aditivo do Plano, que foi confirmado pelo Tribunal do RJ em 28 de março
de 2022 e, posteriormente, em 3 de maio de 2022, o Tribunal de Nova York concedeu pleno vigor e efeito ao Aditivo
do Plano. Até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Companhia,
sua controladora indireta Constellation Oil Services Holding S.A. e demais empresas do grupo estão em fase de
finalização dessa operação com seus credores. A estrutura de capital do Grupo Econômico na qual a Companhia está
inserida, depende do sucesso da implementação desse processo de reestruturação, e sua eventual não aprovação
e implementação podem indicar a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto
à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. As demonstrações financeiras
individuais e consolidadas da Companhia, em 31 de dezembro de 2021, não contemplam quaisquer ajustes
relacionados a este assunto. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Ênfase - Transações com partes relacionadas: Conforme divulgado na Nota Explicativa 11 às demonstrações
financeiras individuais e consolidadas, a Companhia mantém transações com partes relacionadas em montantes
significativos e sob condições específicas definidas entre as partes descritas na referida Nota Explicativa. Nossa
opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Responsabilidades da administração e da governança 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. Na elaboração das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar

operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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 detectam as
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
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 obtivemos 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.
• obtivemos 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 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. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 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 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.
• obtivemos 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 individuais
e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas
de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos.
Rio de Janeiro, 03 de junho de 2022.
Grant Thornton Auditores Independentes
Marcio Romulo Pereira
CRC SP 025.583/O-1
CT CRC RJ 076774-O – 7
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