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Relatório de revisão dos auditores independentes
Aos
Acionistas e Diretores da Parnaíba Gás Natural S.A.
Rio de Janeiro – RJ
Introdução
1.

Revisamos o balanço patrimonial da Parnaíba Gás Natural S.A. (“Companhia”) em 31 de março
de 2014, e as respectivas demonstrações de resultados, dos resultados abrangentes, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data,
incluindo o resumo das práticas contábeis significativas e demais notas explicativas.

2.

A Administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis intermediárias de
acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) – Demonstração Intermediária. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações intermediárias com
base em nossa revisão.
Alcance da revisão

3.

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada
pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by
the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações
intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis
pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros
procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos
permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que
poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de
auditoria.
Conclusão

4.

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar
que as demonstrações contábeis intermediárias acima referidas não foram elaboradas, em todos
os aspectos relevantes de acordo com o CPC 21 (R1) aplicável à elaboração de demonstrações
contábeis intermediárias.

3
KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e
firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e
afiliadas à KPMG International Cooperative (“KPMG International”),
uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss
entity.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
5.

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, apresentados para
fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que
emitiram relatório datado em 23 de maio de 2014, que conteve uma opinião sem ressalva.
Auditoria dos valores correspondentes ao período anterior

6.

Os valores correspondentes ao período findo em 31 de março de 2013, apresentados para fins de
comparação não foram revisados por nós ou por outros auditores independentes.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2014
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Anderson Cesar Vianna Dutra
Contador CRC RJ-093231/O-6
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Parnaíba Gás Natural S.A.
(Anteriormente denominada OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.)
(Companhia fechada)

Balanços patrimoniais em 31 de março de 2014 e 31 de dezembro de 2013
(Em milhares de reais)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Depósitos vinculados
Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas
Contas a receber parceiros
Outros créditos e despesas antecipadas

Não circulante
Estoques de materiais e consumíveis
Impostos e contribuições a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Imobilizado
Intangível

Nota

31/3/2014

31/12/2013

4
5

241.069
116.074
2.542
25.143
26.708
9.179

5.006
112.487
14.388
102.566
5.003

420.715

239.450

42.367
9.752
113.712

39.791
7.150
117.067

165.831

164.008

917.355
13.266

942.319
12.814

1.096.452

1.119.141

1.517.167

1.358.591

11
10

6
9
9

7
8

Total do ativo
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Parnaíba Gás Natural S.A.
(Anteriormente denominada OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.)
(Companhia fechada)

Balanços patrimoniais em 31 de março de 2014 e 31 de dezembro de
2013(continuação)
(Em milhares de reais)

Passivo
Circulante
Fornecedores
Impostos, contribuições e participações a recolher
Salários e encargos trabalhistas
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar com partes relacionadas
Outras contas a pagar

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Provisões para obrigação de abandono

Nota

31/3/2014

31/12/2013

12
9

191.039
34.567
5.383
5.933
130.325
3.514

292.767
17.936
4.043
628.587
183.922
7.060

370.761

1.134.315

633.056
61.006

68.572

694.062

68.572

618.593
(166.249)

368.593
(212.889)

452.344

155.704

1.517.167

1.358.591

13
11

13
14

Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

16
16

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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Parnaíba Gás Natural S.A.
(Anteriormente denominada OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.)
(Companhia fechada)

Demonstrações de resultados
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

Receita líquida de vendas
Custo dos produtos vendidos

Nota

31/3/2014

31/3/2013
(Não revisado)

17
18

162.026
(64.799)

34.757
(11.734)

97.227

23.023

(2.671)
(2.001)
(261)

(5.010)
(6.565)
(32.346)

(4.933)

(43.921)

92.294

(20.898)

(714)
4.354
(25.165)
-

3.717
1.729
(5.148)
(5.432)

(21.525)

(5.134)

70.769

(26.032)

(24.129)

8.577

46.640

(17.455)

Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas com exploração
Administrativas e gerais
Outras despesas operacionais

7
19

Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos
Resultado financeiro
Variação cambial, líquida
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Derivativos, líquido

20
20
20
20

Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Imposto de renda e contribuição social

9

Lucro/ (prejuízo) líquido do período

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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Parnaíba Gás Natural S.A.
(Anteriormente denominada OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.)
(Companhia fechada)

Demonstrações de resultados abrangentes
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)

Lucro (prejuízo) líquido do período
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente

31/3/2014

31/3/2013
(Não revisado)

46.640

(17.455)

-

-

46.640

(17.455)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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Parnaíba Gás Natural S.A.
(Anteriormente denominada OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.)
(Companhia fechada)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de março de 2014 e 31 de dezembro de2013
(Em milhares de reais)
Capital
social

Prejuízos
acumulados

Total

321.118

(225.529)

95.589

-

(17.455)

(17.455)

Saldos em 31 de março de 2013 (Não revisado)

321.118

(242.984)

78.134

Saldos em 31 de dezembro de 2013

368.593

(212.889)

155.704

Aumento de capital (Nota 16)
Lucro líquido do período

250.000
-

46.640

250.000
46.640

Saldos em 31 de março de 2014

618.593

(166.249)

452.344

Saldos em 31 de dezembro de 2012
Prejuízo líquido do período

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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Parnaíba Gás Natural S.A.
(Anteriormente denominada OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.)
(Companhia fechada)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos de três meses findos em 31 de março de 2014 e 2013
(Em milhares de reais)
31/3/2014

31/3/2013
(Não revisado)

46.640

(17.455)

38.012
261
-

5.670
32.346
732

1.555

(3.308)

25.034
266

1.822
798

3.354
(1.781)

(8.577)
(385)

113.341

11.643

(2.542)
(14.931)
(2.602)
72.271
(2.576)
(101.728)
1.340
16.631
(53.597)
(3.544)

(39.125)
3.182
(28.879)
(3.140)
(82.716)
386
4.649
38.613
8.174

(91.278)

(98.856)

22.063

(87.213)

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de bens intangíveis

(19.044)
(502)

(67.092)
-

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos

(19.546)

(67.092)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro / (prejuízo) líquido do período
Ajustes por:
Depreciação do imobilizado e amortização do intangível
Baixas de poços secos e áreas subcomerciais
MTM dos instrumentos financeiros derivativos
Variação cambial não realizada sobre empréstimos e
financiamentos
Juros/encargos sobre financiamento e operações com partes
relacionadas
Amortização dos custos de captação
Aumento (redução) de imposto de renda e contribuição
social diferidos
Juros e variação cambial sobre provisão para abandono
Caixa gerado nas operações
Variação nos ativos e passivos
Redução de depósitos vinculados
Redução de outros créditos e partes relacionadas
Redução (aumento) de impostos e contribuições a recuperar
Redução (aumento) do contas a receber
Redução de estoques
Redução de fornecedores
Aumento de salários e encargos trabalhistas
Aumento de impostos e contribuições a recolher
Redução (aumento) de partes relacionadas
Aumento (redução) de outras contas a pagar

Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades
operacionais
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Parnaíba Gás Natural S.A.
(Anteriormente denominada OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.)
(Companhia fechada)

Demonstrações dos fluxos de caixa (continuação)
Períodos findos em 31 de março de 2014 e 31 de março de 2013
(Em milhares de reais)
31/3/2014

31/3/2013

250.000
650.000
(611.710)
(37.800)
(16.944)

(14.313)
-

Caixa líquido proveniente de (usado nas) atividades de
financiamentos

233.546

(14.313)

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

236.063

(168.618)

5.006
241.069

197.979
29.361

236.063

(168.618)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital
Captações de empréstimos e financiamentos
Amortizações de principal
Juros pagos
Pagamento de custos de captação

Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de
caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias
em 31 de março de 2014

Notas explicativas às demonstrações contábeis intermediárias
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1

Informações gerais
A Parnaíba Gás Natural S.A. (anteriormente denominada OGX Maranhão Petróleo e Gás S.A.,
"Companhia" ou "PGN"), com sede na cidade e estado do Rio de Janeiro é uma sociedade
anônima de capital fechado que tem como objeto social a pesquisa, lavra, o refino, o
processamento, o comércio e o transporte de petróleo, de gás natural e de outros
hidrocarbonetos, mediante a autorização da União, bem como quaisquer outras atividades
correlatas e afins. A Companhia poderá, ainda, para a consecução de seu objeto, participar do
capital de outras sociedades ou, ainda, de consórcios com outras sociedades.
Em 30 de outubro de 2013, os então acionistas da Companhia se reuniram em assembleia geral
extraordinária para deliberar sobre a alteração da denominação social da Companhia (cuja
aprovação resultou na atual denominação), bem como sobre a proposta da administração da
Companhia de aumentar seu capital social em aproximadamente R$ 250.000.
A Cambuhy Investimentos Ltda. ("Cambuhy") e a DD Brazil Holdings S.à.r.l. ("E.ON"),
veículo de investimentos da alemã E.ON S.E., manifestaram a intenção de participar do referido
aumento de capital, observadas certas condições, mediante aporte de capital no valor total de
aproximadamente R$ 250.000.
O Aumento de Capital foi efetivamente concluído em 19 de fevereiro de 2014, com a subscrição
da totalidade das ações equivalentes a R$ 200.000 pelo Cambuhy I FIP, fundo de investimento
gerido pela Cambuhy, e ações equivalentes a R$ 50.000 pela E.ON.
Como consequência do aumento de capital acima mencionado, Cambuhy, Eneva, E.ON, e OGX
Petróleo e Gás S.A. – Em Recuperação Judicial (“OGX P&G”) passaram a deter participações
correspondentes a 36,37%, 18,18%, 9,09% e 36,36%, respectivamente, do capital social total e
votante da Companhia.
Em março de 2014, a Companhia aprovou a emissão de debêntures simples no montante de até
R$ 745.000 para o refinanciamento do passivo financeiro e a recomposição do capital de giro da
companhia, ao custo de 120% de CDI, veja mais detalhes na Nota Explicativa 13. Desse total,
R$ 649.510 foram utilizados, também em março de 2014, para liquidar integralmente: (a) a
parcela remanescente da dívida com o Morgan Stanley (credit agreement 4.131) - R$ 142.328;
(b) a parcela remanescente das dívidas (debêntures não conversíveis) com os bancos Santander R$ 146.983 - e Itaú BBA S.A. - R$ 146.983; e (c) a dívida de R$ 213.215 com a ENEVA S.A.,
por conta do pagamento de ⅓ das dívidas citadas nos itens (a) e (b).
Os recursos foram captados através da emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, com distribuição pública destinada a investidores qualificados, nos termos da Instrução
CVM 476. Foram emitidas 74.500 debêntures com valor nominal unitário de R$ 10 e
vencimento em 20 de fevereiro de 2020, com remuneração paga semestralmente, a partir da data
de emissão, nos dias 28 dos meses de fevereiro e agosto de cada ano, ocorrendo o primeiro
pagamento em agosto de 2014. Do total das debêntures, foram encarteiradas 55.000 pelo
Bradesco e 19.500 pelo Citibank.
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Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias
em 31 de março de 2014

Portfólio de concessões
Em 31 de março de 2014 a Companhia participa das seguintes concessões:
Nº

País

Bacia

Bloco

Operador

% PGN

1
2
3
4
5
6
7
8

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

Parnaíba
Parnaíba
Parnaíba
Parnaíba
Parnaíba
Parnaíba
Parnaíba
Parnaíba

BT-PN-1
BT-PN-4
BT-PN-5
BT-PN-6
BT-PN-7
BT-PN-8
BT-PN-9
BT-PN-10

PGN
PGN
PGN
PGN
PGN
PGN
PGN
PGN

50% (PGN)
70% (PGN)
70% (PGN)
70% (PGN)
70% (PGN)
70% (PGN)
70% (PGN)
70% (PGN)

Parte substancial das operações da Companhia são realizadas em montantes significativos com
partes relacionadas, subsidiárias da Eneva S.A., de acordo com os termos e condições
demonstrados na Nota Explicativa nº 11 e também com as condições descritas na Nota
Explicativa nº 17.

2

Base de preparação

a.

Declaração de conformidade com relação às normas do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC
As demonstrações contábeis intermediárias foram elaboradas e estão sendo apresentadas de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

b.

Base de mensuração
As demonstrações contábeis intermediárias foram preparadas considerando o custo histórico
como base de valor, com exceção dos instrumentos financeiros derivativos e outros
instrumentos financeiros, que foram mensurados pelo valor justo.

c.

Moeda funcional e moeda de apresentação
A moeda funcional da Companhia é o Real. Todas as informações financeiras apresentadas em
Reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

d.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores relatados de ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer
períodos posteriores afetados. As informações sobre premissas e estimativas que poderão
resultar em ajustes dentro do exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:



Nota Explicativa nº 7 e 8 - Depreciação e amortização - Vidas úteis.



Nota Explicativa nº 9 - Imposto de renda e contribuição social diferidos - prazo de realização.
13

Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias
em 31 de março de 2014



Nota Explicativa nº 14 - Provisão para obrigação de abandono - premissas de taxa de desconto
utilizada e prazo da provisão para obrigação de abandono futuro dos campos e exploração e
produção.



Nota Explicativa nº 15 - Contingências - expectativa de perda em processos judiciais



Nota Explicativa nº 22 - Instrumentos financeiros - premissas de cálculo do fair value.

e.

Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias
As demonstrações contábeis intermediárias de 31 de março de 2014 foram aprovadas e sua
divulgação foi autorizada pela Diretoria em 30 de setembro de 2014.

3

Resumo das principais práticas contábeis
As práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os
períodos apresentados nestas demonstrações contábeis intermediárias.

a.

Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência.

b.

Instrumentos financeiros
Os ativos financeiros podem ser classificados como:



Empréstimos e recebíveis.



Mensurados ao valor justo por meio do resultado.



Disponíveis para venda.



Mantidos até o vencimento
Em 31 de março de 2014 a entidade não possui ativos financeiros classificados como
disponíveis para venda e nem como mantidos até o vencimento.
Os passivos financeiros podem ser classificados como:



Mensurados ao valor justo por meio do resultado.



Outros passivos financeiros.
Classificação

Empréstimos e recebíveis
Enquadram-se nesta categoria os ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis que não estão cotados em mercado ativo, exceto aqueles que a entidade tem
intenção de vender imediatamente ou no curto prazo, os quais são classificados como mantidos
para negociação, e os que a entidade, no reconhecimento inicial, designa pelo valor justo por
meio do resultado.
Em 31 de março de 2014 os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem o caixa,
contas a receber e os empréstimos e financiamentos com partes relacionadas.
14

Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias
em 31 de março de 2014

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com
vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação.
Os saldos mantidos em contas-correntes (“Caixa e bancos”) têm seus valores justos equivalentes
aos saldos contábeis e são classificados como recebíveis. São valores em depósitos líquidos e
imediatamente resgatáveis.
As aplicações financeiras, classificadas como caixa e equivalentes, são tratadas como ativos
financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado.

Ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado
Enquadram-se nessa categoria os ativos e passivos financeiros que satisfazem a qualquer uma
das seguintes condições:
São mantidos para negociação: casos de instrumentos financeiros com a finalidade de venda ou
recompra em prazos curtos e dos derivativos, exceto em eventuais situações de hedge
accounting. (Em 31 de março de 2014 a Companhia não possui operações de hedge
accounting).
São designados no reconhecimento inicial como mensurados ao valor justo por meio de
resultado, pois a estratégia documentada de investimento e de gerenciamento de risco desse
instrumento é realizada com base no valor justo.
Em 31 de março de 2014 os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado
da Companhia compreendem as aplicações financeiras classificadas como equivalentes de caixa.
Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são
prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor.

Instrumentos financeiros derivativos contratados para proteção
Os passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio de resultado da Companhia
compreendem os instrumentos financeiros derivativos contratados para proteção.

Outros passivos financeiros
Os passivos financeiros que não sejam classificados como mensurados ao valor justo por meio
de resultado são classificados como outros passivos financeiros.
Os outros passivos financeiros da Companhia compreendem os fornecedores, Empréstimos e
financiamentos, Contas a pagar com partes relacionadas, e outras contas a pagar.

Reconhecimento e mensuração
Todos os instrumentos financeiros foram reconhecidos no balanço da Companhia, tanto no ativo
quanto no passivo, tendo sido mensurados inicialmente pelo valor justo.
Após o reconhecimento inicial, e de acordo com a sua classificação:


Os ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são mensurados
pelo valor justo e suas flutuações são reconhecidas no resultado.
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Demonstrações contábeis intermediárias
em 31 de março de 2014



c.

Os empréstimos e recebíveis e os outros passivos financeiros são mensurados pelo custo
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros, decrescidos de qualquer perda por
redução ao valor recuperável.

Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para moeda funcional pela taxa de câmbio da
data de cada transação. Nas datas de fechamento, ativos e passivos monetários em moeda
estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio do fechamento e os
ganhos e perdas de variação cambial são reconhecidos na demonstração de resultados. Ativos e
passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos, nas
datas de fechamento, com base nas taxas de câmbio das datas das transações e, portanto, não
geram variações cambiais.

d.

Estoques
Os estoques de materiais são representados por ativos adquiridos de terceiros, na forma de
materiais e suprimentos a serem consumidos ou utilizados na campanha de perfuração
exploratória e na produção de óleo e gás. Uma vez utilizados, esses materiais são reclassificados
de estoque para imobilizado. Os estoques de materiais estão registrados ao custo de aquisição ou
produção e ajustados, quando aplicável, ao valor de realização.

e.

Imobilizado
É registrado ao custo de aquisição ou construção, ajustado, quando aplicável, ao seu valor de
recuperação.
É representado, sobretudo, por ativos associados às fases de exploração e desenvolvimento da
produção de petróleo e gás natural, como, por exemplo, gastos com perfuração e completação, e
equipamentos de E&P. Inclui, ainda, máquinas e equipamentos e outros ativos tangíveis
utilizados para fins administrativos, como móveis, equipamentos telefônicos, equipamentos de
informática e veículos.

Método dos esforços bem sucedidos (Successful efforts method)
Os gastos com exploração e desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural são
registrados de acordo com o método dos esforços bem sucedidos (successful efforts). Este
método determina que os custos de desenvolvimento de todos os poços de produção e dos poços
exploratórios bem sucedidos, vinculados às reservas economicamente viáveis, sejam
capitalizados, enquanto os custos de geologia & geofísica (G&G) e de sísmica devem ser
considerados despesas do exercício. Adicionalmente, os poços exploratórios secos e os gastos
vinculados a áreas não-comerciais devem ser registrados no resultado quando são identificados
como tal.

Gastos com abandono
Os gastos com abandono das áreas de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural são
registrados como ativo imobilizado em contrapartida de uma provisão no passivo. Vide Notas
Explicativas nº 3 (h) e 14.
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Custos de empréstimos
Os custos de empréstimos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção
de um ativo qualificado fazem parte do custo desse ativo e, portanto, são capitalizados. Os
demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa do período em que são
incorridos.
Ativos qualificados são ativos que necessariamente levam um período de tempo substancial para
ficarem prontos para seu uso pretendido ou para venda. A capitalização dos custos de
empréstimos é iniciada quando são incorridos gastos com o ativo qualificável e são incorridos
custos de empréstimo, e cessa quando o ativo qualificável está pronto para o uso ou quando a
construção ou produção do ativo é suspensa por longos períodos.
Os custos de empréstimos incluem juros e variação cambial, sendo que essa última somente é
capitalizada na extensão em que equaliza os juros de uma captação em moeda estrangeira aos
juros que seriam incorridos em uma captação em condições semelhantes no mercado nacional.
Adicionalmente, na determinação de custos de empréstimos elegíveis a capitalização, a
Companhia exclui eventuais rendimentos auferidos por aplicações financeiras realizadas com
recursos advindos de tais empréstimos.

Depreciação
Os gastos de exploração e desenvolvimento da produção são depreciados, a partir da declaração
de comercialidade e início da produção, pelo método de unidades produzidas. Nesse método a
taxa de depreciação mensal é obtida dividindo-se a produção mensal pelo saldo total estimado
das reservas (provada mais provável) no início do mês. Anualmente, a Companhia revisa o
saldo total das reservas.
Máquinas e equipamentos são depreciados pelo método linear às taxas mencionadas na Nota
Explicativa nº 7, que levam em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens com seus
respectivos valores residuais.

f.

Intangível
É registrado ao custo de aquisição, ajustado, quando aplicável, ao seu valor de recuperação.
É representado, sobretudo, pelos bônus de assinatura pagos para se obter a concessão das
atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural em determinados blocos. Inclui,
ainda, os gastos associados à aquisição de sistemas e programas de informática.

Amortização
Os bônus de assinatura são amortizados, a partir da declaração de comercialidade e início da
produção, pelo método de unidades produzidas. Os demais intangíveis são amortizados pelo
método linear às taxas mencionadas na Nota Explicativa nº 8, que levam em consideração o
tempo de utilização estimado.
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g.

Redução ao valor recuperável (impairment)
Análise de indicativos
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, são revistos a cada data de
apresentação para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal
indicação, então o valor recuperável do ativo é determinado.
Especificamente em relação aos ativos relacionados às atividades de exploração de petróleo e
gás, a Companhia considera alguns fatores como indicativos de que um ativo não é recuperável,
como por exemplo: (i) não há um orçamento aprovado para os estudos de viabilidade dos poços
perfurados; (ii) o prazo de concessão está chegando próximo ao fim, as atividades exploratórias
ainda estão em fase inicial e não é provável a renovação dessa concessão; (iii) os poços
perfurados foram dados como "secos"; (iv) os hidrocarbonetos encontrados não são suficientes
para constituírem uma reserva, ou seja, não são recuperáveis dadas as atuais condições
econômicas e tecnológicas. Se a avaliação apontar a existência de indicativos de impairment e a
administração da Companhia entender que, de fato, há uma perda não recuperável, tal perda é
reconhecida no resultado do período.

h.

Provisões
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que recursos econômicos
sejam requeridos para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas da Administração.

Provisão para obrigação de abandono futuro de campos de exploração e produção
Antes da declaração de comercialidade de uma determinada área, a Companhia não provisiona
os gastos previstos com abandono, ao fim do período de concessão ou de produção. A provisão
não é constituída, pois, dada a fase em que se encontra a operação, ainda não é possível uma
mensuração, com razoável segurança, dos gastos a serem incorridos e nem a previsão da data de
abandono da área.
Quando o ativo entra na fase de desenvolvimento e há mais subsídios para estimar de forma
razoável esses gastos, os mesmos são provisionados em contrapartida de ativo imobilizado.
A metodologia de cálculo dessa provisão consiste em estimar na data base quanto a Companhia
desembolsaria caso abandonasse as áreas naquele momento. O montante estimado é
inflacionado até a data prevista para o abandono, e posteriormente descontado a valor presente
por uma taxa livre de risco. O risco associado à provisão é considerado no fluxo estimado de
pagamentos.
A taxa livre de risco utilizada é a taxa de um título governamental, cuja moeda e prazo sejam
similares ao da provisão. As taxas de inflação e de desconto são revisadas periodicamente e
eventuais aumentos ou reduções da provisão para abandono são registrados em contrapartida do
ativo imobilizado.
Em adição, mensalmente, a provisão é aumentada pelo efeito da taxa de desconto (accretion dos
juros), em contrapartida do resultado financeiro.
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i.

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido da Companhia são calculados,
respectivamente, com base nas alíquotas de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro
tributável excedente a R$ 240 por ano, e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social, limitados a 30% do lucro real.

j.

Arrendamento mercantil
Um arrendamento mercantil é classificado como financeiro se ele transfere substancialmente
todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do arrendador para o arrendatário, do
contrário o arrendamento é classificado como operacional.
Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais são reconhecidos na demonstração
dos resultados, durante o período do arrendamento.
A Companhia não identificou nenhuma operação que caracterizasse o registro de um
arrendamento mercantil financeiro.

k.

Gastos associados às joint operations de exploração e produção
Como operadoras das concessões para exploração e produção de petróleo e gás, uma das
obrigações das companhias é representar a joint operation perante terceiros. Nesse sentido, as
operadoras são responsáveis por contratar e pagar os fornecedores dessas joint operations e, por
isso, as faturas recebidas pelas operadoras contemplam o valor total dos materiais e serviços
adquiridos pelas joint ventures.
Os impactos nos resultados individuais das companhias, entretanto, refletem, apenas, as suas
participações nas concessões, já que as parcelas associadas aos demais parceiros são cobradas
dos mesmos.
Essas cobranças ocorrem mensalmente. As operadoras estimam os desembolsos previstos para o
mês subsequente, com base nos gastos totais já incorridos pela operação, faturados ou não pelos
fornecedores, e relatados aos parceiros através do relatório billing statement. Essas estimativas
de desembolsos são comparadas ao saldo das contas-correntes mantidas para os gastos das joint
operations e as diferenças são cobradas dos parceiros através de cash calls.

l.

Benefícios a empregados
Obrigações relativas a benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base
não descontada e são registradas como despesas ou parte do custo do imobilizado, conforme o
serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido, pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em
dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a Companhia tem uma obrigação
formalizada de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e se a
obrigação puder ser estimada de maneira confiável.

m.

Capital social
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido.
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n.

Receitas e despesas financeiras
Abrangem, basicamente, juros de empréstimos, financiamentos, aplicações financeiras,
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado, ganhos e perdas realizadas com instrumentos financeiros derivativos e amortização
dos custos de captação.
Os ganhos e perdas cambiais são informados separadamente, também como receitas ou despesas
financeiras.

o.

Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios
iniciados após 1º de janeiro de 2014 e não foram adotadas na preparação destas demonstrações
contábeis intermediárias. Aquelas que podem ser relevantes para a Companhia estão
mencionadas abaixo. A Companhia não planeja adotar estas normas de forma antecipada.

IFRS 9 Financial Instruments (Instrumentos Financeiros) (2010), IFRS 9 Financial
Instruments (Instrumentos Financeiros) (2009)
O IFRS 9 (2009) introduz novos requerimentos para classificação e mensuração de ativos
financeiros. Sob o IFRS 9 (2009), ativos financeiros são classificados e mensurados baseado no
modelo de negócio no qual eles são mantidos e as características de seus fluxos de caixa
contratuais. O IFRS 9 (2010) introduz modificações adicionais em relação a passivos
financeiros. O IASB atualmente tem um projeto ativo para realizar alterações limitadas aos
requerimentos de classificação e mensuração do IFRS 9 e adicionar novos requerimentos para
endereçar a perda por redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros e
contabilidade de hedge.
O IFRS 9 (2010 e 2009) é efetivo para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2015. A
adoção do IFRS 9 (2010) deve causar algum impacto nos ativos financeiros do Grupo, mas
nenhum impacto nos passivos financeiros do Grupo.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis ainda não emitiu pronunciamento contábil ou
alteração nos pronunciamentos vigentes correspondentes a esta norma.
A Companhia espera que nenhum desses novos pronunciamentos tenha efeito significativo
sobre as demonstrações contábeis.

4

Caixa e equivalentes de caixa
Circulante
Caixa e bancos
Fundos de investimento em cotas de fundo de investimento
Multimercado Crédito Privado OGX 63 (i)
Aplicações Financeiras (ii)
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Mar/14

Dez/13

43.397

5.006

441
197.231

436
-

241.069

5.006

Parnaíba Gás Natural S.A.
Demonstrações contábeis intermediárias
em 31 de março de 2014

(i)

Fundo de Investimento OGX 63
Refere-se a quotas de fundo de investimento com alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido
de caixa, independentemente do vencimento dos ativos, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de
valor.
Trata-se de Fundo de Investimentos em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado OGX 63 administrado pelo Banco
Itaú e lastreado em títulos privados (Debêntures e Certificados de Depósito Bancário - “CDBs”) emitidos por
instituições financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas e com rentabilidade indexada à taxa de
depósito interbancário (“CDI”) de 102,98% (103,5% em 2012, marcação a mercado).
As debêntures representam operações compromissadas, registradas na Câmara de Custódia e Liquidação - CETIP, ou
no Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, quando aplicável, com garantia de recompra diária a uma
taxa previamente estabelecida pelas instituições financeiras. As quotas de fundos de renda fixa exclusivos são
escriturais e seu controle é mantido pela administradora dos respectivos fundos (Banco Itaucard S.A.).

(ii)

Aplicações Financeiras
Refere-se a Aplicações Financeiras em operações compromissadas em CDB com risco insignificante de alteração de
valor, indexados à taxa de depósito interbancário, com liquidez para resgate não superior a 30 dias. Os investimentos
são realizados com instituições financeiras de primeira linha, aprovadas pela Diretoria Executiva respeitando ainda
limites de concentração para cada contraparte aprovada. O acompanhamento do risco de crédito das instituições
financeiras é feito utilizando metodologia de avaliação de risco de crédito que considera, dentre outras informações,
os ratings divulgados pelas agências internacionais de rating. Em 31 de março de 2014, as operações
compromissadas tinham taxa média de aplicação de 101,2% CDI.

As operações compromissadas atendem a definição de equivalentes de caixa tendo em vista as
características mencionadas acima assim como pelo fato da instituição financeira emissora das
operações garantir a recompra dos títulos.

5

Contas a receber
Contas a receber

Mar/14

Dez/13

Venda de gás (a)
Venda de gás condensado (b)

115.421
653

110.594
1.893

116.074

112.487

(a)

Recebíveis associados aos contratos de fornecimento de gás e arrendamento de capacidade de unidade de tratamento
de gás com subsidiárias da Eneva S.A. Esse montante vence em até 50 dias.

(b)

Recebíveis associados a venda para terceiros de gás condensado.

Em 31 de março de 2014 não havia títulos vencidos no contas a receber, dessa forma não houve
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa.

6

Estoques de materiais e consumíveis
Composto basicamente por materiais consumíveis em período superior a um ano, necessários à
execução da campanha de perfuração da Companhia, sendo a posição em 31 de março de 2014
de R$ 42.367 (R$ 39.791 em 31 de dezembro de 2013).
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7

Imobilizado
Móveis e
utensílios

Máquinas e
equipamentos

Equipamentos
de informática

Benfeitorias
em imóveis
de terceiros

Imobilizado de
exploração e
produção

Total

Custo
Em 31 de dezembro de 2012
Adições
Adições - provisão para abandono
Adições - encargos financeiros
Baixas - custos não recuperáveis

51
91
-

94
(89)

191
-

7.412
-

728.495
317.479
7.573
20.665
(64.903)

728.243
317.570
7.573
20.665
(64.992)

Em 31 de dezembro de 2013
Adições
Adições - provisão para abandono
Adições - encargos financeiros
Baixas - custos não recuperáveis

142
-

5
-

191
-

7.412
652
-

1.001.309
18.392
(5.785)
(261)

1.009.059
19.044
(5.785)
(261)

Em 31 de março de 2014

142

5

191

8.064

1.013.655

1.022.057

Depreciação e depletação
Em 31 de dezembro de 2012
Depreciação e depleção no período

(17)

(1)
1

(6)
(45)

(122)
(734)

(65.816)

(129)
(66.611)

Em 31 de dezembro de 2013
Depreciação e depleção no período

(17)
(4)

(1)

(51)
(11)

(856)
(184)

(65.816)
(37.762)

(66.740)
(37.962)

Em 31 de março de 2014

(21)

(1)

(62)

(1.040)

(103.578)

(104.702)

Taxas de depreciação e depletação

10%

10%

20%

10%

(j)

-

121
125

4
5

129
140

7.024
6.556

910.077
935.493

917.355
942.319

Imobilizado

Valor residual líquido
Em 31 de março de 2014
Em 31 de dezembro de 2013

Apresentação do imobilizado e da despesa de exploração e produção
Movimento do imobilizado de E&P em 2014

Bacia
Parnaíba

Nº de Blocos

Adições (a)

Baixa poços
secos/áreas
subcomerciais
e custos
afundados (b)

8

12.607

(261)

2.671

12.607

(261)

2.671

Despesas com
exploração (c)

Despesas com
exploração (c)

Movimento do imobilizado de E&P em 2013

Bacia
Parnaíba

Nº de Blocos

Adições (a)

Baixa poços
secos/áreas
subcomerciais
e custos
afundados (b)

8

334.121

(64.903)

76.058

334.121

(64.903)

76.058
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Avaliação de indicativos de impairment
A Companhia vem efetuando os investimentos necessários para cumprir seu programa
exploratório e obter acesso às reservas suficientes para o sucesso de suas operações futuras.
No período findo em 31 de março de 2014, a Companhia não identificou indicativos de
impairment associados aos ativos de exploração e produção.

Histórico de aquisição de concessões exploratórias
Em 24 de setembro de 2009, foi homologada pela ANP a aquisição de 70% de participação em
sete blocos exploratórios terrestres na Bacia do Parnaíba, interior do Maranhão, por meio da
empresa ligada OGX Petróleo e Gás S.A. - Em Recuperação Judicial (“OGX P&G”), que se
tornou operadora das concessões na época. Foi pago o montante de R$ 12.000 equivalentes aos
bônus de assinatura. Esta participação foi adquirida junto à Petra Energia Ltda., sucedida pela
BPMB Parnaíba S.A., atualmente a detentora de 30% dos referidos blocos.
Em 27 de abril de 2010, a ANP aprovou a transferência da participação de 70% dos direitos e
obrigações referentes a sete blocos exploratórios terrestres na Bacia do Parnaíba, detidos na
época pela empresa ligada OGX P&G para a PGN.
Em 8 de setembro de 2011 a Companhia homologou a aquisição de 50% de participação no
bloco PN-T-102, localizado na Bacia do Parnaíba. A participação foi adquirida pela PGN junto
às companhias Imetame Energia S.A., DELP Engenharia Mecânica Ltda. e Orteng
Equipamentos e Sistemas Ltda., que permaneceram com participação de 16,67%, 16,665% e
16,665%, respectivamente. A PGN detém 50% de participação e é a operadora do bloco.

Baixas
Durante o 1° trimestre de 2014 as baixas dos custos associados a poços dados como secos e a
áreas não comerciais representaram R$ 261, enquanto no exercício de 2013 um total de R$
64.903 foi baixado.

Depreciação
(j)

Conforme apresentado na Nota Explicativa nº 3(e), o imobilizado de exploração e produção é
depreciado a partir da declaração de comercialidade e início da produção, pelo método de
unidades produzidas.
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8

Intangível
Sistemas e
programas de
informática

Intangível
de E&P (a)

Total

Custo
Em 31 de dezembro de 2012
Adições

61
-

12.300
607

12.361
607

Em 31 de dezembro de 2013
Adições

61
502

12.907
-

12.968
502

Em 31 de março de 2014

563

12.907

13.470

Amortização
Em 31 de dezembro de 2012
Amortização

(26)
(13)

(115)

(26)
(128)

Em 31 de dezembro de 2013
Amortização

(39)
(3)

(115)
(47)

(154)
(50)

Em 31 de março de 2014

(42)

(162)

(204)

Taxas de amortização (% a.a.)

20%

DUP

521
22

12.745
12.792

Valor residual líquido
Em 31 de março de 2014
Em 31 de dezembro de 2013
(a)

9

13.266
12.814

Refere-se aos bônus de assinatura pagos, nas rodadas licitatórias da ANP, para se obter as concessões de exploração,
desenvolvimento e produção dos blocos e aos valores pagos em aquisições de participações de terceiros (farm ins).

Impostos e contribuições a recuperar, diferidos e a recolher
A composição de impostos e contribuições a recuperar e a recolher é como segue:
Mar/14

Dez/13

194
83.611
30.101
9.367
191

6.981
86.078
30.989
169

123.464

124.217

Passivo circulante
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
ICMS
IRRF
Retenção contribuições sociais
Royalties a pagar
Outros

15.269
5.505
961
6.359
8.142
(1.669)

3.987
1.436
1.262
831
5.691
4.636
93

Total de Impostos e contribuições a recolher

34.567

17.936

Ativo
IRRF sobre aplicações financeiras
IRPJ diferido (i)
CSLL diferida (i)
IR e CSLL antecipadas
PIS e COFINS a compensar (ii)
Outros a compensar
Total de impostos e contribuições a recuperar e diferidos
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A conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social no resultado é como segue:
Mar/14
IRPJ

CSLL

Lucro do período antes do IRPJ e CSLL
Ajustes RTT
Outras adições/(exclusões)

70.769
-

70.769
-

Base de cálculo para IRPJ e CSLL

70.769

70.769

25%

9%

IRPJ e CSLL corrente e diferido - apurado

(17.692)

(6.369)

Composição do IRPJ e CSLL
IRPJ e CSLL - corrente
IRPJ e CSLL - diferido

(15.292)
(2.400)

(5.505)
864

Total do IRPJ e CSLL

(17.692)

(6.369)

25%

9%

Alíquotas (%)

Alíquota efetiva

Mar/13 (Não revisado)
IRPJ

CSLL

(26.032)
798
8

(26.032)
798
8

25.226

25.226

25%

9%

IRPJ e CSLL corrente e diferido - apurado

6.306

(2.271)

Composição do IRPJ e CSLL
IRPJ e CSLL - corrente
IRPJ e CSLL - diferido

6.306

2.271

Total do IRPJ e CSLL

6.306

2.271

-

-

Lucro do exercício antes do IRPJ e CSLL
Ajustes RTT
Outras adições indedutíveis
Outros
Base de cálculo para IRPJ e CSLL
Alíquotas (%)

Alíquota efetiva

Créditos tributários
As estimativas de recuperação dos créditos tributários estão sendo projetadas pela Companhia
com base nas projeções dos lucros tributáveis, aonde serão considerados as premissas
financeiras e de negócios no encerramento do exercício. Consequentemente, as estimativas estão
sujeitas a não se concretizarem no futuro, tendo em vista as incertezas inerentes a essas
previsões.
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Contas a receber parcerias
A Companhia possui R$ 26.078 (R$ 102.566 em 31 de dezembro de 2013) a receber referente a
valores recobrados de parceiros (joint operations) nas concessões por ela operadas.
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Partes relacionadas
Os saldos relativos a operações com partes relacionadas estão representados a seguir:

a.

Recobrança por compartilhamento de recursos
Contas a pagar com partes
relacionadas

OGX Petróleo e Gás S.A. - Em Recuperação Judicial
Parnaíba B.V.
Óleo e Gás Participações S.A. - Em Recuperação Judicial

Mar/14

Dez/13

127.725
2.482
118

181.838
1.881
203

130.325

183.922

Referem-se ao repasse dos gastos das empresas listadas acima, com relação ao
compartilhamento de seus recursos nas áreas técnica e administrativa, feito a partir de critérios
de rateio estabelecidos com base em apontamentos das horas trabalhadas para a PGN.

b.

Remuneração da Administração
No período findo em 31 de março de 2014 e exercício findo em 31 de dezembro de 2013, os
administradores, receberam remuneração e bônus por serviços nas respectivas áreas de
conhecimento e competência, conforme descrito no quadro abaixo:
Mar/2014

Dez/2013

146
-

485
-

146

485

Benefícios de curto prazo:
Pro Labore
Bônus

c.

Empréstimos e financiamentos a receber
A Companhia possui 3 contratos de mútuo com a Parnaíba B.V. com vencimentos entre
setembro de 2014 até fevereiro de 2015. Os contratos são indexados a Libor Mensal acrescido
de 2,5% ao ano. Em 31 de março de 2014 o valor a receber é de R$ 25.143 (2013 - R$ 14.388).

d.

Empréstimos e financiamentos a pagar
Companhia obteve, em 2013, financiamento com sua acionista ENEVA S.A. no valor de
R$ 204.794 (Nota 13). O mesmo foi liquidado integralmente em março de 2014.

Financiamento (iv)
Total

Moeda

Pagamento
de juros

Amortização
do principal

Taxa de
juros

Contraparte

R$

N/A

N/A

12% a.a.

Eneva S.A.

Circulante
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Mar/14
(-) Custos de
transação a
Principal Juros
apropriar Total

Dez/13
Total

-

-

-

-

208.502
208.502

-

-

-

-

208.502
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Classificação e mensuração dos passivos financeiros com partes relacionadas
Estes saldos estão classificados como “outros passivos financeiros”, não mensurados ao valor
justo, e estão reconhecidos pelo seu custo amortizado.

e.

Operação com subsidiárias da Eneva S.A.
As receitas da Companhia são realizadas com as partes relacionadas, subsidiárias da Eneva S.A.,
de acordo com os termos e condições demonstrados na Nota Explicativa nº 17.
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Fornecedores
Fornecedores nacionais
Fornecedores estrangeiros
Provisões (i)

Mar/14

Dez/13

146.804
16.777
33.814

181.235
18.011
93.521

191.039

292.767

(i)

As provisões contemplam basicamente os custos incorridos com perfuração, cujo os serviços/materiais foram
prestados/adquiridos e as notas ficais estão em processo de escrituração.
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Empréstimos e financiamentos

Financiamento via
Resolução 4.131 (i)
Debêntures não
conversíveis (i)
Debêntures não
conversíveis (i)
Financiamento (ii)
Debentures (iii)
Total
Circulante
Não circulante

Mar/14
(-) Custos de
transação a
Juros
apropriar

Moeda

Pagamento Amortização
de juros
do principal Taxa de juros

US$

Semestral

13/01/2014

Libor + 2,75% a.a. Morgan Stanley

-

-

R$

Semestral

13/01/2014

CDI + 2,3% a.a.

Itaú BBA S.A.

-

R$
R$
R$

Semestral
N/A
Semestral

13/01/2014
N/A
28/02/2020

CDI + 2,3% a.a.
12% a.a.
120% CDI

Banco Santander
Eneva S.A.
Banco Bradesco

650.000
650.000
650.000

Movimentação da dívida
2014

2013

Saldo em 1 de janeiro

(628.587)

(645.638)

(-) Novas captações
(-) Juros incorridos
(-) Variação cambial
(+) Pagamento de juros
(+) Pagamento de principal
(+) Custo de captação
(-) Amortização do custo de captação

(650.000)
(25.034)
(1.555)
37.800
611.710
16.944
(266)

(204.794)
(49.835)
(28.916)
52.868
250.920
(3.192)

Saldo em 31 de março

(638.989)

(628.587)*

*Saldo em 31 de dezembro de 2013
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Contraparte

Principal

Dez/13
Total

Total

-

-

139.587

-

-

-

140.249

5.933
5.933
5.933
-

(16.944)
(16.944)
-

638.989
638.989
5.933
633.056

140.249
208.502
628.587
628.587
-
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(i) Dívida
Em 31 de março de 2014 a dívida ativa da Companhia era de R$ 655.933 (incluindo R$ 650.000
de principal e R$ 5.933 de juros acumulados) com prazo médio de 3,5 anos, em comparação
com R$ 628.587 no final de 2013.
(ii) Principais Operações de Empréstimos e Financiamentos:
Em janeiro de 2012 a PGN captou R$ 600.000 para o desenvolvimento dos campos de Gavião
Real e Gavião Azul, na Bacia do Parnaíba no Maranhão. O empréstimo ponte foi feito em
parcelas idênticas pelos bancos Itaú BBA S.A., Banco Santander Brasil S.A. e Morgan Stanley
Bank N.A. a um custo de CDI + 2,3% a.a., CDI + 2,3% a.a. e Libor + 2,75% a.a.,
respectivamente.
Os recursos providos pelo Itaú BBA e pelo Santander Brasil foram captados através da emissão
de debêntures quirografárias, não conversíveis, com distribuição pública destinada a
investidores qualificados, nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 476. Em 13 de janeiro de
2012 foram emitidas 40.000 debêntures com valor nominal global de R$ 400.000 e vencimento
em 13 de janeiro de 2014, com pagamento semestral de juros a partir de 13 de julho de 2012
(“Primeira Emissão de Debêntures”). A Primeira Emissão de Debêntures foi liquidada
integralmente em março de 2014.
O financiamento junto ao Morgan Stanley foi obtido através da celebração de Credit Agreement
em 13 de janeiro de 2012, nos termos da Resolução 4.131 do BACEN, num montante em US
dólares equivalentes a R$ 200.000. Essa captação também pagou juros semestrais a partir de 13
de julho de 2012, sendo o principal amortizado em 13 de janeiro de 2014. Para se proteger da
variação cambial sobre essa captação a PGN contratou junto ao próprio Morgan Stanley uma
operação de swap. Esta linha de empréstimo foi liquidada integralmente em março de 2014.
Em novembro de 2013, uma das empresas garantidoras das obrigações assumidas pela PGN no
âmbito do financiamento junto ao Morgan Stanley entrou em recuperação judicial, e foi
acionada a cláusula de inadimplência da dívida. A Eneva S.A., companhia detentora, a época, de
⅓ (um terço) do capital social total e votante da Companhia, efetuou o pagamento do montante
correspondente à parcela da qual era garantidora e adquiriu direitos de crédito em face da PGN.
Devido a esta operação, a operação de Cross-Currency Swap foi liquidada para a realização do
pagamento da terça parte da dívida dolarizada.
Em fevereiro de 2014, a Companhia aprovou a emissão de 74.500 debêntures simples com valor
unitário de R$ 10, representando um montante de até R$ 745.000, para o refinanciamento de seu
passivo financeiro e recomposição do capital de giro da companhia, ao custo de 120% de CDI,
(“Segunda Emissão de Debêntures”). Do montante emitido, R$ 650.000 foram integralizados
em março de 2014 e utilizados para liquidar: (a) a parcela remanescente da dívida com o
Morgan Stanley (credit agreement 4.131) - R$142.328; (b) a parcela remanescente da Primeira
Emissão de Debêntures com os bancos Santander - R$146.983 - e Itaú BBA S.A. -R$146.983; e
(c) a dívida de R$213.215 com a ENEVA S.A., por conta do pagamento de ⅓ das dívidas
citadas nos itens (a) e (b).
A Segunda Emissão de Debêntures foi constituída por debêntures simples, não conversíveis em
ações, com distribuição pública, com esforços restritos de colocação, destinada a investidores
qualificados, nos termos da Instrução CVM 476, com vencimento final em 20 de fevereiro de
2020, amortização de principal a partir de 2016 e juros remuneratórios semestrais.
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A quantidade de 9.500 debêntures, emitidas na Segunda Emissão de Debêntures porém não
integralizadas, permaneciam a disposição da Companhia em 31 de março de 2014 para serem
colocadas, sob o regime de garantia firme de colocação que vigora até 31 de janeiro de 2015,
sujeitas ao atendimento de certas condições estabelecidas nos documentos contratuais firmados
na Segunda Emissão de Debêntures.
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Provisões para obrigação de abandono
Provisão para obrigação de abandono

Mar/14

Dez/13

61.006

68.572

Refere-se à provisão para obrigação de abandono futuro de áreas de exploração e produção.
Conforme indicado na Nota Explicativa nº 3 (h), a partir da declaração de comercialidade de
seus campos, a Companhia passa a constituir provisão para atender à obrigação de abandono das
áreas (Asset Retirement Obligation - ARO) ao final do período de concessão. Tal provisão
reflete a estimativa dos gastos a serem incorridos, sobretudo, com: (i) tamponamento dos poços;
e (ii) remoção das linhas e dos equipamentos de produção.
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Contingências
Em 31 de março de 2014 e 31 de dezembro de 2013 a Companhia não era ré em litígios cuja
expectativa de perda fosse considerada provável, portanto, não foram constituídas provisões
para contingências.
Adicionalmente, a Companhia também não era ré em litígios relevantes cujas perdas fossem
consideradas possíveis.
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a.

Patrimônio líquido
Capital social
Em 19 de fevereiro de 2014, o capital social da Companhia foi aumentado em R$ 250.000 com
a subscrição da totalidade das ações equivalentes a R$ 200.000 pelo Cambuhy I FIP, fundo de
investimento gerido pela Cambuhy, e ações equivalentes a R$ 50.000 pela E.ON.
As tabelas a seguir demonstram a composição do capital social em 31 de março de 2014 e 31 de
dezembro de 2013:
Mar/14

Dez/13

Capital integralizado

Nº de ações

Valor (R$)

Participação
%

Cambuhy I FIP
Eneva S.A.
E. ON
OGX P&G

245.730.434
122.864.330
61.432.608
245.729.660

200.000
122.864
50.000
245.729

36,37%
18,18%
9,09%
36,36%

122.864.330
245.729.660

122.864
245.729

33,33%
66,67%

675.756.032

618.593

100%

368.592.990

368.593

100%
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Nº de ações

Valor (R$)

Participação
%
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b.

Dividendos
O estatuto social determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 10% do lucro
líquido do exercício, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/1976 (redação alterada
pela Lei nº 10.303/2001). A Companhia poderá, a critério da Administração, pagar juros sobre o
capital próprio, cujo valor líquido será imputado ao dividendo mínimo obrigatório, conforme
previsto no artigo 9º da Lei nº 9.249/1995.
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Receita líquida de vendas

Receita bruta de vendas
(-) Impostos sobre as vendas
Receita líquida de vendas

Mar/14

Mar/13 (não
revisado)

181.559
(19.533)
162.026

39.279
(4.522)
34.757

As receitas da Companhia derivam de contratos associados ao fornecimento de gás e
arrendamento de capacidade de unidade de tratamento de gás junto a subsidiárias da Eneva S.A..
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Custo dos produtos vendidos

O&M
Royalties e participação dos superficiários
Químicos
Depreciação/ amortização
Outros
Total custo

19

Mar/14

Mar/13
(não revisado)

4.229
22.154
21
37.869
526
64.799

3.597
2.718
5.419
11.734

Despesas administrativas e gerais
Os principais gastos incorridos estão demonstrados no quadro abaixo:
Mar/14
Impostos, taxas e contribuições
Patrocínio, divulgação da marca e publicidade
Depreciação/amortização
Despesas com pessoal
Despesas com escritório
Prestação de serviços técnicos
Outros

14
202
396
236
1.507
(351)

Mar/13
(não revisado)
1.364
10
248
3.893
483
381
187

2.001

4.933
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Resultado financeiro
Mar/14
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações cambiais
Derivativos

21

4.354
(25.165)
(714)
-

Mar/13
(Não revisado)
1.729
(5.148)
3.717
(5.432)

(21.525)

(5.134)

Compromissos assumidos
Programa Exploratório Mínimo (“PEM”)
A Companhia assumiu o compromisso de cumprir o PEM do segundo período exploratório que
compreende a perfuração de oito poços exploratórios.
Em 31 de março de 2014, o PEM a ser cumprido ou confirmado perante a ANP está apresentado
no quadro abaixo:
PEM com seguro garantia
Parnaíba
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Saldo em
31/12/2013

Adições

Baixas

Saldo em
31/3/2014

28.148

-

-

28.148

Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco
A Companhia mantêm operações com instrumentos financeiros. A administração desses
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando
assegurar liquidez, segurança e rentabilidade.
A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas
versus condições vigentes no mercado e expectativas futuras. A Companhia não efetua
aplicações de caráter especulativo em derivativos ou em quaisquer outros ativos de risco. Os
resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias
definidas pela Administração da Companhia.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de
avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de
mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência,
as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados
no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um efeito
nos valores de realização estimados.
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Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações
contábeis intermediárias, conforme o quadro abaixo:

22.1
a.

Ativo

Mar/14

Mar/13

Caixa e equivalente de caixa
Aplicações financeiras
Instrumentos derivativos
Contas a receber
Empréstimos e financiamentos com partes relacionadas
Contas a receber parceiros

43.397
197.672
116.074
25.143
26.078

28.925
436
22.587
104.178
-

Passivo

Mar/14

Mar/13

Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar com partes relacionadas
Outras contas a pagar

197.395
638.989
130.325
3.514

292.767
630.635
174.122
8.492

Derivativos e gerenciamento de risco
Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos
A Companhia possui política formal para gerenciamento de riscos. A contratação de
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica
da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir, a qual é aprovada pelo Conselho de
Administração.
As diretrizes de proteção são aplicadas de acordo com o tipo de exposição. Os fatores de riscos
relacionados a moedas estrangeiras, riscos das taxas de juros e inflação oriundos dos ativos e
passivos adquiridos, poderão ser neutralizados, quando considerados relevantes, de acordo com
a avaliação do contexto econômico e operacional pela Administração.

b.
b.1

Risco de mercado
Risco cambial
A Companhia está exposta ao risco cambial decorrente de exposição ao dólar dos Estados
Unidos. O risco cambial decorre substancialmente de operações com fornecedores em moeda
estrangeira.
Instrumentos derivativos são utilizados nos casos em que não é possível utilizar-se da estratégia
do hedge natural. A Companhia pode atuar na contratação de operações de derivativos, dentro
dos seguintes limites:
Para valores efetivamente comprometidos ou contratados, nos quais já existam contratos
firmados com fornecedores, pode ser adotada a posição de cobertura de até 100%.
Para valores estimados, pode ser adotada posição com prazo de cobertura limitado a doze meses
e posição de cobertura inferior a100%, ponderada com base em perspectiva conservadora de
realização.
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No início de 2012, a Parnaíba Gás Natural realizou captação no valor total de R$ 600.000 para
financiar o desenvolvimento dos campos de Gavião Real e Gavião Azul de produção de gás
natural, na Bacia do Parnaíba. O empréstimo-ponte, que foi realizado em parcelas idênticas por
Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander Brasil S.A. e Morgan Stanley Bank N.A., tinha prazo
de dois anos, contados da data de desembolso e pagamentos semestrais de juros (vide Nota
Explicativa nº 13).
Dos R$ 600.000 captados pela Parnaíba Gás Natural, ⅓ (um terço) foi tomado em dólares norteamericanos e indexado à taxa Libor. Com a finalidade de proteção deste passivo em moeda
estrangeira, foi constituída operação do tipo Cross-Currency Swap com taxa fixa de conversão
de dólares para reais e liquidação também em reais. Além disso, a taxa de juros de indexação do
empréstimo foi trocada de Libor para CDI, em linha com o restante do empréstimo-ponte.
Em novembro de 2013, com a entrada de uma das empresas garantidoras em recuperação
judicial, foi acionada a cláusula de inadimplência da dívida. A Eneva S.A., companhia detentora
de ⅓ (um terço) do capital social total e votante da Companhia, efetuou o pagamento de
montante correspondente à parcela da qual era garantidora e adquiriu direitos de crédito em face
da PGN. Devido a esta operação, a operação de Cross-Currency Swap foi liquidada para a
realização do pagamento da terça parte da dívida dolarizada.

Exposição cambial líquida
A exposição cambial líquida (não considera a parcela protegida por derivativos) da Companhia
em 31 de março de 2014 é de R$ 17.098 (em 31 de dezembro de 2013 - R$ 5.504) de forma que
não consideramos esse risco relevante.

b.2

Risco de taxa de juros
Risco de deslocamento das estruturas de juros às quais podem estar associados os fluxos de
pagamento de principal e juros de dívida. A Companhia não considera relevante o risco de juros
em seu status atual porque o passivo relacionado ao empréstimo-ponte na PGN está 100%
indexado à taxa dos depósitos interbancários (DI) compatível com a aplicação de seu caixa à
mesma taxa.

Valor de referência (notional) e valor justo dos instrumentos derivativos
Vide cross currency swap na seção anterior: “(b.1) Valor de referência (notional) e valor justo
dos instrumentos derivativos”.

c.

Risco de crédito
O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas em função da
inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de
investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da
gestão de caixa.
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Para mitigar os riscos, a Companhia adota como prática a análise da situação financeira e
patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanhamento permanente das posições em
aberto. Para avaliação das instituições financeiras com as quais mantém operações, a referência
utilizada são os ratings das agências Standard & Poors, Moody’s e Fitch.
A Companhia possui uma Política de Aplicações Financeiras, na qual estabelece limites de
concentração por instituição e considera a avaliação de rating como referencial para
determinação de instituições. Os prazos médios são constantemente avaliados, bem como os
indexadores das aplicações para fins de diversificação do portfólio.
Para avaliação das contrapartes comerciais a empresa possui normativo no qual é estabelecido
um conjunto de critérios e diretrizes que representam a base para concessão de crédito a clientes
nacionais e internacionais da Companhia. Os fundamentos básicos que norteiam este
instrumento são o de prover maior segurança na realização dos créditos concedidos e o de
minimizar eventuais riscos nas relações comerciais.

d.

Risco de liquidez
A Companhia monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados em
contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de caixa. A gestão do risco de
liquidez implica em manter caixa, títulos e valores mobiliários suficientes e capacidade de
liquidar posições de mercado de curto prazo.
O quadro a seguir apresenta os passivos financeiros da Companhia por faixa de vencimento.
Mar/14
Vencido
Fornecedores(i)
Empréstimos e
financiamentos (ii)
Contas a pagar com partes
relacionadas
Total

Até De 6 meses
Entre
Entre
6 meses
a 1 ano 1 e 2 anos 2 e 5 anos

Mais que
5 anos

Total

-

197.395

-

-

-

-

197.395

-

5.933

-

72.800

432.900

144.300

655.933

-

98.495

-

-

-

-

98.495

-

307.206

-

72.800

432.900

144.300

957.206

(i)

A Companhia firmou acordos com seus principais fornecedores estabelecendo um cronograma de quitação do saldo
em aberto em um intervalo de até 6 meses.

(ii)

Vide Nota 13.

22.2

Valor justo dos ativos e passivos financeiros
O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de ativos e passivos com base nos preços de
mercado, quando se tratar de ativos com liquidez e preços observáveis, ou em metodologias
matemáticas de precificação, caso contrário.
O nível de hierarquia do valor justo fornece prioridade para preços cotados não ajustados em
mercado ativo.
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Não existem instrumentos financeiros derivativos em aberto em 31 de março de 2014.
Apresentamos abaixo quadro com a hierarquia dos instrumentos financeiros classificados como
valor justo por meio de resultado.
Hierarquia de valor justo dos instrumentos derivativos 2013
Preços
observáveis em
mercado ativo
(Nível I)

Modelo de
precificação
baseado em
preços observáveis
(Nível II)

Modelo de
precificação
sem o uso de
preços observáveis
(Nível III)

Aplicações financeiras

-

436

-

Saldo em 31 de dezembro de 2013

-

436

-

Hierarquia de valor justo dos instrumentos derivativos 2014
Preços
observáveis em
mercado ativo
(Nível I)

Modelo de
precificação
baseado em
preços observáveis
(Nível II)

Modelo de
precificação
sem o uso de
preços observáveis
(Nível III)

Aplicações financeiras

-

231.361

-

Saldo em 31 de março de 2014

-

231.361

-
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