8 de Agosto de 2019

Apresentação
de Resultados
2T19

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 2T19

DESTAQUES 2T19
Os resultados foram beneficiados pelos dois ativos produtores, com produção total de
1,3 milhão de barris de óleo (boe).
Início da produção do terceiro poço do Campo de Atlanta com altos níveis de vazão;
atividades de intervenção seguindo conforme cronograma.
Receita do Campo de Atlanta mais do que compensou a queda na produção do Campo
de Manati. Guidance reafirmado de produção para venda entre 3,8MMm³ a 4,1MMm³
para o ano de 2019, refletindo o contrato com cláusula de take-or-pay.

Decisão favorável da ANP confirmou a transferência de 20% de participação adicional
em Atlanta, elevando nossa posição para 50%.
Seguimos preparando o programa de perfuração da Bacia de Sergipe-Alagoas para o 2º
semestre de 2020; processo de farm-out dos blocos PAMA em andamento; considerando
oportunidades adicionais nas próximas rodadas de licitação da ANP.
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PRODUÇÃO – CAMPOS DE MANATI E ATLANTA
Manati
MMm3 POR DIA

Manati
MMm3 POR DIA

4,8

PRODUÇÃO TOTAL ENAUTA (Mil boe)

1.566,8

4,9

1.317,9

36,5%

44,1%

1T19

2T19

18,9%

4,1

3,1

1.399,2

3,3

Campo de
Atlanta

2,8

3,8

6M18

6M19

2019E

2T18

1T19

2T19

2T18

Produção total de 1,317 mil boe a partir de dois ativos produtores
Manati: Produção média diária de 2,8MMm³ no 2T19 comparado a 4,9MMm³ no 2T18, refletindo não só oito
dias de parada programada para manutenção no período, mas principalmente a baixa demanda.
Atlanta: Produção média diária de 12,8 mil barris de óleo no 2T19, beneficiando-se do início da produção
do terceiro poço.
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ADOÇÃO IFRS 16 – PRINCIPAIS IMPACTOS (R$ MM)
O IFRS 16 introduz um modelo único de
contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um
arrendatário reconhece um ativo de direito
de uso que representa o seu direito de
utilizar o ativo arrendado e um passivo de
arrendamento que representa a sua
obrigação de efetuar pagamentos do
arrendamento. Os arrendadores continuam a
classificar os arrendamentos em financeiros
ou operacionais.
O impacto do IFRS 16 na DRE reduziu os
custos operacionais e aumentou as despesas
com depreciação e financeiras, o que
beneficia o EBITDA e EBITDAX. No balanço
patrimonial, criou-se uma conta de
arrendamentos no Ativo, com a devida
compensação refletida no passivo circulante
e não circulante em Arrendamentos.

BALANÇO
ATIVO: Arrendamentos +579,2 MM
PASSIVO: Arrendamentos +607,4 MM

RESULTADOS
Depreciação e Amortização:

41,7 MM

Resultado Financeiro Líquido:

18,2MM

Custos Operacionais (ex depreciação):
EBITDAX:
Lucro Líquido:

33,3 MM

33,5 MM
26,4 MM
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RECEITA LÍQUIDA (R$ MM)

207
158
32
126

2T18

119

184
106

88

78

1T19

2T19

Campo de Atlanta
representou 57%
da receita total no
trimestre

391

277
32
245

Atlanta

Manati

6M18

224

167

6M19

2T19: Receita líquida aumentou 16,1% em comparação ao 2T18 para R$184 milhões, refletindo a contribuição
da produção de Atlanta em um trimestre completo, maior produção total e aumento de preços.
O Campo de Atlanta representou 57% da receita total no 2T19, compensando a redução em Manati.
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CUSTOS OPERACIONAIS (R$ MM)
3

2T19 Atlanta - TOTAL R$108,6 MM

9

77

20

2T19 Manati - TOTAL R$35,4 MM

2T18 - TOTAL R$83,6 MM

Custos de Manutenção

6
7
-7

Outros

Royalties

23

Depreciação e Amortização

3
12

Custos de Produção
33

42

Custos operacionais totais de R$144 milhões no 2T19, 72% superior ao mesmo período do ano anterior.
A adoção do IFRS 16 aumentou os custos operacionais em R$8,4 milhões, incluindo o efeito de um aumento
na depreciação de R$41,7 milhões, parcialmente compensado por uma queda de R$33,3 milhões nos custos
operacionais.
Custos operacionais do Campo de Manati foram de R$35,4 MM, queda de 20,3% em relação ao 2T18, refletindo
menores Royalties, Participações Especiais, P&D e depreciação, devido à menor produção no trimestre
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DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS (R$ MM)

7%

2,2

1,6

2T18

1T19

14,5

15,1

16,1

2T19

6M18

6M19

No 2T19: Despesas G&A foram mais que 7x superiores em relação ao 2T18, totalizando R$ 14,5 milhões,
em função de no 2T18 ter tido uma reversão da provisão referente ao primeiro plano de opção de
ações, com um impacto positivo de R$10,3 milhões.
Nos 6M19: Despesas G&A foram de R$16,1 milhões, aumento de 7% em relação ao mesmo período do
ano passado, devido ao aumento na contratação de serviços de terceiros.
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RENTABILIDADE (R$ MM)
EBITDAX

128,8
100,7

LUCRO LÍQUIDO

297,1
99,9

-23% 228,7

85,2

244,2
51,0

-71%
71,4

20,4
2T18

1T19

2T19

6M18

6M19

2T18

1T19

2T19

6M18

6M19

2T19: EBITDAX reportado de R$99,9 milhões, praticamente estável quando comparado a R$100,7 milhões
no 2T18.
O valor registrado no 2T19 foi positivamente impactado em R$33,5 milhões pela adoção do IFRS16.
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CAPEX 2019-2020
2T19 - US$30,3 milhões
85% investidos no Campo de Atlanta

CAPEX TOTAL 2019:
US$ 63 MM
3

2020E - US$125 milhões
US$90 milhões para o Campo de Atlanta –
desenvolvimento do Sistema Definitivo (SD)
Parte da aquisição de equipamentos para a
perfuração de um poço na Bacia de SergipeAlagoas e um poço na Bacia de Pará Maranhão

1
34

15

45

2019E - US$63 milhões
67% planejados para o Campo de Atlanta

CAPEX TOTAL 2020:
US$ 125 MM

Produção

Exploração

Outros

Outros

1

Produção

Exploração

Outros

3

CAL-M-372

8

Manati

3

Blocos da 11a Rodada

3

SEAL

90

12

12

14

42

BS-4
2019 - TOTAL US$63 MM

90
2020 - TOTAL US$125 MM
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VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO - ATUALIZAÇÃO
ATIVO PRODUTOR - MANATI
Produção média diária de gás de 2,8MMm³ no 2T19 em comparação a 4,9MMm³ no 2T18,
refletindo, em parte, oito dias de parada programada para manutenção. Além disso, a
escassez de demanda industrial e maior disponibilidade de gás reduziram a produção no
trimestre.
A Companhia mantém sua projeção para o ano de 2019. A produção média do Campo de
Manati para venda deve se manter entre 3,8MMm3 e 4,1MMm³ por dia, no limite inferior da
projeção inicial divulgada.
A infraestrutura instalada no Campo proporciona acesso eficiente à região Nordeste do Brasil
e a produção pode ser rapidamente aumentada para acomodar uma retomada na demanda
industrial.
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VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO - ATUALIZAÇÃO
ATIVO PRODUTOR - ATLANTA
Produção média diária a partir de dois poços de 12,8 kbbl no 2T.
Início da produção do terceiro poço de acordo com cronograma; reservatórios muito
promissores com vazão inicial em níveis superiores a 15 kbbl/d.
Aumento sequencial na produção média diária do 2T refletiu apenas 9 dias de três poços
produtores, antes do navio-sonda se deslocar para um dos poços inicialmente perfurados
para atividades de intervenção. A produção do terceiro trimestre deve ser consideravelmente
maior que a do segundo trimestre.
Quando todos os três poços estiverem produzindo ao mesmo tempo, o que está previsto para
o final do 3T19, a produção média deverá atingir 25 kbbl/d.
Precificação média de nosso óleo, que é praticamente livre de enxofre, incluindo custos
logísticos, ficou entre US$ 12 e US $ 14 abaixo do Brent no 2T; preços favoráveis devem se
manter ao longo do ano.
Decisão da ANP a favor da Enauta confirmou expulsão da Dommo Energia do Consórcio,
reafirmando a participação de 50% da Enauta no Bloco BS-4.
Até o final deste ano, a Enauta e a parceira Barra Energia decidirão se querem avançar com o
Sistema Definitivo em Atlanta, envolvendo a perfuração de até 9 poços adicionais.
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VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO - ATUALIZAÇÃO
ATIVO EXPLORATÓRIO: SERGIPE-ALAGOAS
Consórcio continuará avaliando dados sísmicos, juntamente com seus parceiros
ExxonMobil e Murphy Oil, processo esse que deve durar até o final do ano.
Paralelamente, o Consórcio está em andamento dos estudos para a contratação
de equipamentos e de serviços necessários ao programa inicial de perfuração.
Destaque: 6 descobertas divulgadas pela Petrobras em áreas adjacentes.

ATIVOS EXPLORATÓRIOS: OUTROS
O processo de farm-out para blocos na Bacia do Pará-Maranhão já está em sua
segunda fase e a empresa espera sua conclusão até o final de 2019.
Enauta detém 100% de participação nos seguintes blocos: PAMA-M-265 e PAMAM-337 na Bacia do Pará-Maranhão e FZA-M-90 na Bacia da Foz do Amazonas.
Avaliando possível participação nas próximas rodadas de licitação da ANP.
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CONCLUSÃO
Esperamos a manutenção do desempenho positivo no 2º Semestre de 2019

Resultados devem se beneficiar das operações do Campo de Atlanta:
altos volumes do 3º poço

todos os três poços em operação até o final do terceiro
trimestre
preços mais altos
participação acionária de 50% para o ano inteiro
Contrato com cláusula de take-or-pay limita o impacto da baixa produção de Manati
Field
Potencial da Bacia de Sergipe-Alagoas alavancado pelas descobertas de óleo e gás em
blocos adjacentes
Farm-out em andamento e novas oportunidades nos próximos leilões da ANP
Melhora no ambiente para o desenvolvimento de energia no Brasil
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2Q19 EARNINGS RESULTS PRESENTATION

2Q19 HIGHLIGHTS

Results benefitted from our two producing assets, with a total production of 1.3
million barrels of oil equivalents (boe).
Production began at third Atlanta Field well where we saw high initial flow rates;
intervention activities proceeding according to the schedule.
Revenues from Atlanta Field more than offset lower Manati Field production.
Reaffirm guidance for compensation equivalent to production of 3.8MMm³ to
4.1MMm³ for full year 2019, reflecting contract with a take-or-pay clause.
Favorable ANP ruling confirmed transfer of additional 20% ownership in Atlanta
Field, bringing Enauta’s working interest to 50%.
Continued to prepare for Sergipe Alagoas Basin drilling program in H2 2020; phase 2
of PAMA blocks farm-out process underway; considering additional opportunities in
upcoming ANP bidding rounds.
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PRODUCTION – MANATI AND ATLANTA FIELDS
Manati
MMm3 PER DAY

Manati
MMm3 PER DAY

4,8

ENAUTA TOTAL PRODUCTION (Thousand boe)

1.566,8

4,9
3,1

4,1

3,3

1.399,2

1.317,9

36,5%

44,1%

1T19

2T19

18,9%

2,8

Atlanta
Field

3,8

6M18

6M19

2019E

2T18

1T19

2T19

2T18

Total production reached 1,317 thousand boe from two producing assets
Manati: Average daily gas production was 2.8MMm³ in 2Q19 compared to 4.9MMm³ in 2Q18, reflecting eight
days of planned shut-in for maintenance, but mainly due to lower demand.
Atlanta: Average daily production was 12.8 thousand barrels in 2Q19, benefitting from the third well
coming on line.
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ADOPTION OF IFRS 16 – MAIN IMPACTS (R$ MM)
IFRS 16 introduces a unique model for
accounting for leases on the balance
sheet for lessees. A lessee recognizes a
right of use asset which represents his
right to use the leased asset and a
leasing liability representing his
obligation to make leasing payments.
Lessors continue to classify leases as
financial or operating.
The impact of IFRS 16 on income
statements reduces operating expenses
and increases depreciation and
financial expenses, which benefits
EBITDA and EBITDAX. On the balance
sheet, a leasing account was created in
Assets with related offset reflected in
Liabilities under current and noncurrent in the accounts leases.

BALANCE SHEET
Assets: Leases + 579,2 MM

Liabilities: Leases + 607,4 MM

RESULTS
Depreciation and Amortization:
Net Financial Result:

18,2MM

Operating Cost (ex depreciation):
EBITDAX:
Net Income:

41.7 MM

33.3 MM

33,5 MM
26,4 MM
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NET REVENUE (R$ MM)

207
158
32
126

2Q18

119

184
106

88

78

1Q19

2Q19

Atlanta Field
represented 57%
of the total
revenue in the
quarter

391

277
32
245

Atlanta

Manati

6M18

224

167

6M19

2Q19: Net revenue increased 16.1% to R$184 million compared to 2Q18, reflecting Atlanta’s production
contribution for a full quarter, higher total production and higher prices.
Atlanta represented 57% of total revenue in 2Q19, more than offsetting the lower contribution from the
Manati Field.
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OPERATING COSTS (R$ MM)
3

2Q19 Atlanta - TOTAL R$108.6 MM

9

77

20

2Q19 Manati - TOTAL R$35.4 MM

2Q18 - TOTAL R$83.6 MM

Maintenance Costs

6
7
-7

Other

Royalties

23

Depreciation and Amortization

3
12

Production costs
33

42

Total Operating costs were R$144 MM in 2Q19, 72% higher than same period last year.

The adoption of IFRS 16 increased operational costs by R$8.4 MM including the effect of an increase in the
depreciation of R$41.7 million, partially offset by a decline of R$33.3 million in operating costs.
Operating costs for the Manati Field were R$35.4 MM a decrease of 20.3% compared to 2Q18, reflecting lower
Royalties, Special Participation, R&D and depreciation due to lower production in the quarter.
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SG&A EXPENSES (R$ MM)

7%

2,2

1,6

2Q18

1Q19

14,5

15,1

16,1

2Q19

6M18

6M19

SG&A costs in 2Q19 were more than 7x higher than 2Q18 at R$14.5 million due to a reversal of the
provision for the Company’s first stock option plan granted in 2011, as the exercise period expired,
with a positive impact of R$10.3 million.

Total SG&A costs were R$16.1 million in 6M19, a 7% increase from the same period, last year. The
increase which reflects the increase in the hiring of third party services.
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PROFITABILITY (R$ MM)
EBITDAX

128,8
100,7

NET INCOME

297,1
99,9

-23% 228,7

85,2

244,2
-71%

51,0

71,4
20,4

2Q18

1Q19

2Q19

6M18

6M19

2Q18

1Q19

2Q19

6M18

6M19

Reported EBITDAX was R$99.9 million and R$100.7 million in 2Q19 and 2Q18, respectively.
The reported results in 2Q19 were positively impacted by R$33.5 MM from the adoption of IFRS16.
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CAPEX 2019-2020
2Q19 - US$30.3 million
85% invested in the Atlanta Field

TOTAL CAPEX 2019:
US$ 63 MM
3

1
34

15

45

2019E - US$63 million
67% is planned for Atlanta Field
2020E - US$125 million
US$90 million for the Atlanta Field - Full Development
System (FDS)
Part of the equipment acquisition for the drilling of a
well in the Sergipe-Alagoas Basin and one well in the
Pará-Maranhão Basin

TOTAL CAPEX 2020:
US$ 125 MM

Production

Exploration

Others

1

Others

Production

Exploration

Others

3

CAL-M-372

8

Manati

3

Blocks 11th Round

3

SEAL

90

12

12

14
42

BS-4
2019 - TOTAL US$63 MM

90
2020 - TOTAL US$125 MM
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PORTFOLIO OVERVIEW - UPDATE
PRODUCING - MANATI
Average daily gas production was 2.8MMm³ in 2Q19 compared to 4.9MMm³ in 2Q18, partly
reflecting eight days of planned production shut-in for maintenance, but primarily due to
lower industrial demand coupled with increased gas availability.
The Company maintains its full year forecast for compensation equivalent to 2019 average
Manati Field production of between 3,8MMm3 and 4.1MMm³ per day, based on the obligations
of its take-or-pay contract, which are at the low end of that range.
The infrastructure in place at the Field provides efficient access to the Northeast region of
Brazil and production can be ramped up quickly to accommodate a pick-up industrial
demand.
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PORTFOLIO OVERVIEW - UPDATE
PRODUCING - ATLANTA
Average daily production from two wells was 12.8 kbbl in Q2.
Third well began production on schedule; reservoirs very promising with initial production at
levels above 15 thousand bbl/d.
The sequential increase in Q2 average daily production reflected 9 days of three producing
wells before rig moved to one of initially-drilled wells for intervention activities. Q3
production expected to be considerably higher than Q2.
When all three wells are producing at the same time, which is anticipated by the end of 3Q19,
the average production is expected to reach 25 thousand boe.
Average pricing for our virtually sulfur-free oil including logistics costs was US$12-$14 below
Brent in Q2; favorable pricing expected to continue for remainder of 2019.
ANP ruling in Enauta’s favor confirmed expulsion of Dommo Energia from Consortium,
reaffirming Enauta’s 50% working interest in Block BS-4 .

By the end of this year, Enauta and partner Barra Energia will decide whether to move forward
with Full Development System at Atlanta, involving the drilling of 9 additional wells.
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PORTFOLIO OVERVIEW - UPDATE
EXPLORATORY: SERGIPE-ALAGOAS
Enauta continues to evaluate seismic data, together with our partners ExxonMobil
and Murphy Oil, a process that will last through remainder of 2019.
At the same time, the Consortium is completing contract negotiations to acquire
the equipment and services needed for the initial drilling program, which is
scheduled for H2 2020.
Of note - 6 significant discoveries were made by Petrobras in adjacent areas.

EXPLORATORY: OTHER
Farm-out process for blocks in Pará-Maranhão Basin is in phase 2. Expected to be
completed by year-end.
The company has 100% of participation on the following blocks: PAMA-M-265 and
PAMA-M-337 in the Pará-Maranhão Basin and FZA-M-90 in Foz do Amazonas
Basin.
Currently evaluating participation in upcoming ANP bidding rounds.
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CONCLUSÃO
Expect continued positive performance in H2
Results expected to benefit from Atlanta Field operations:
high volumes of 3rd well
all three wells in operation by end of third quarter
higher prices
50% ownership stake for full year
Take-or-pay contract limits impact of lower Manati Field production
Sergipe-Alagoas Basin potential enhanced by recent high volume discoveries in
adjacent blocks
Farm-out underway and new opportunities in upcoming ANP auctions
Improving environment for energy development in Brazil
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