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QGEP comunica ajuste contábil em suas provisões de
abandono
Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2016 – A QGEP Participações S.A. (BMF&Bovespa:
QGEP3, “Companhia”, “QGEP”) comunica que retificará o procedimento contábil atual
adotado de registro da variação cambial da moeda norte americana em relação às suas
provisões de abandono.
O efeito da variação cambial sobre a provisão de abandono, que vinha sendo
contabilizado como resultado financeiro líquido até então, passará a ser registrado no
respectivo ativo imobilizado, impactando a amortização no período. Esta pratica contábil
está em linha com a interpretação do CPC 25 (Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes) e ICPC 12 (Mudanças em Passivos por Desativação, Restauração e Outros
Passivos Similares).
Os ajustes contábeis em decorrência desta retificação estarão refletidos nas
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 (a serem
submetidas a aprovação em Assembleia Geral Ordinária em 12 de abril de 2016), bem
como nas demonstrações financeiras comparativas a serem reapresentadas referentes
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013. Adicionalmente, a
Administração comunica que as informações trimestrais (ITRs) referentes aos períodos
findos em 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2015, bem como as suas
informações trimestrais comparativas referentes a 2014 serão também reapresentadas
em decorrência desta retificação contábil. As reapresentações seguem as orientações do
CPC 23 (Politica contábeis, mudanças de estimativas e retificação de erros).
A administração comunica que a retificação do procedimento contábil mencionado visa o
melhor alinhamento com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) e que este ajuste não altera os valores de
dividendos distribuídos nos exercícios reapresentados.
Para mais informações, entre em contato com a Área de Relações com Investidores da
QGEP:
Telefone: 55 21 3509-5959
E-mail: ri@qgep.com.br
www.qgep.com.br/ri
Sobre a Queiroz Galvão Exploração e Produção
A QGEP Participações S.A. é a maior empresa produtora de controle privado no setor de
Exploração e Produção (“E&P”) do Brasil, e a única empresa privada brasileira a operar na área
premium do pré-sal na Bacia de Santos. A QGEP foi qualificada pela ANP para atuar como
Operador A em Águas Profundas e Ultraprofundas. A Companhia possui um diversificado portfólio
de ativos de alta qualidade e potencial de exploração e produção. Adicionalmente, possui 45% de
participação na concessão do Campo de Manati, localizado na Bacia de Camamu, que é um dos
maiores campos de gás natural não associado em produção no Brasil. O Campo de Manati está

em operação desde 2007 e possui capacidade média de produção de cerca de 6 milhões de m 3
por dia. Para mais informações, acesse www.qgep.com.br/ri

