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Em fase pré-operacional - CNPJ Nº 04.527.315/0001-42 - NIRE Nº 33.3.00313621

Relatório da administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores, o presente relatório, acompa-
nhado das demonstrações contábeis, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/21 e 31/12/20, e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os exercícios findos nestas datas, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Destacamos que no exercício findo em 31/12/19 a Companhia se encontrava em fase pré- 
operacional, não apresentando desta forma o índice ICSD - Índice de cobertura do serviço da dívida. RJ, 31/12/21. Cesar Weinschenck de Faria - Diretor.

Balanços patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em reais)
Ativo Nota 2021 2020
Circulante 52.734.737,53 47.058.978,20
Caixa e equivalentes de caixa 3 21.422.778,49 12.026.852,23
Contas a receber de clientes 4 12.010.279,14 8.364.421,40
Impostos a recuperar 5 2.892.788,20 8.245.532,27
Estoques 6 2.274.811,50 4.837.182,47
Outros créditos 7 13.366.181,87 12.709.785,82
Despesas antecipadas 8 767.898,33 875.204,01
Não circulante 123.032.970,81 127.563.147,15
Realizável a Longo Prazo
Depósitos judiciais 68.222,73 68.222,73
Outros créditos 7 935.820,00 935.820,00
Despesas antecipadas 8 13.200.000,00 13.680.000,00
Investimentos 9 2.749,64 2.749,64
Imobilizado 10 79.098.346,01 81.174.942,72
Intangível 11 27.300.087,88 28.464.419,31
Diferido 12 2.427.744,55 3.236.992,75
Total do ativo 175.767.708,34 174.622.125,35

Passivo Nota 2021 2020
Circulante 21.546.523,59 22.030.276,89
Empréstimos e financiamentos 13 9.314.869,35 6.988.507,04
Fornecedores 14 2.807.454,23 3.151.355,94
Obrigações sociais 15 1.053.573,96 914.020,80
Obrigações tributárias 16 1.469.270,66 3.762.695,02
Credores por compra de imobilizado 17 600.000,00 912.342,70
Credores por compra de investimento 18 6.301.355,39 6.301.355,39
Não circulante 136.423.949,88 173.268.117,85
Empréstimos e financiamentos 13 67.464.138,47 76.769.587,71
Credores por compra de imobilizado 17 10.613.207,18 13.026.976,62
Credores por compra de investimento 18 5.930.767,64 14.851.898,78
Outras contas a pagar 19 13.200.826,00 13.680.826,00
Receitas diferidas 20 39.215.010,59 54.938.828,74
Patrimônio líquido 21
Capital social 21.a 34.319.000,00 34.319.000,00
Prejuízos acumulados 21.b (16.521.765,13) (54.995.269,39)
Total patrimônio líquido/
 passivo descoberto 17.797.234,87 (20.676.269,39)
Total do passivo e patrimônio líquido 175.767.708,34 174.622.125,35

Demonstrações dos resultados em 31/12/21 e 2020 (Em reais)
Nota 2021 2020

Receita líquida de vendas 22 158.325.751,91 97.971.418,54
Custos dos produtos vendidos 23 (90.985.696,91) (64.460.998,87)
Lucro bruto 67.340.055,00 33.510.419,67
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas 24 (9.903.373,91) (6.160.587,37)
Despesas tributárias 25 (250.439,42) (444.427,47)
Outros resultados operacionais 1.110.889,61 (134.925,71)
Lucro antes do resultado financeiro 58.297.131,28 26.770.479,12
Resultado financeiro 26 (7.464.384,33) (17.967.711,45)
Despesas financeiras (8.437.245,32) (18.368.139,56)
Receitas financeiras 972.860,99 400.428,11
Lucro antes dos impostos 50.832.746,95 8.802.767,67
IR e contribuição social 27 (12.359.242,69) (4.801.532,87)
Lucro líquido do exercício 38.473.504,26 4.001.234,80
Lucro por ação 1,12 0,12
Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/21 e 2020 (Em reais)

2021 2020
Resultado líquido do exercício 38.473.504,26 4.001.234,80
Resultado abrangente para o exercício 38.473.504,26 4.001.234,80

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/21 e 2020 
(Em reais)

Capital  
social

Prejuízos  
acumulados

Lucros  
acumulados

Total do Patri-
mônio Líquido

Saldos em 31/12/19 34.319.000,00 (58.996.504,19) 0,00 (24.677.504,19)
Lucro líquido do exercício         0,00 0,00 4.001.234,80 4.001.234,80
Absorção de prejuízos              0,00 4.001.234,80 (4.001.234,80) 0,00
Saldos em 31/12/20 34.319.000,00 (54.995.269,39) 0,00 (20.676.269,39)
Lucro líquido do 
exercício 0,00 0,00 38.473.504,26 38.473.504,26
Absorção de prejuízos              0,00 0,00(38.473.504,26) 0,00
Saldos em 31/12/21 34.319.000,00 (54.995.269,39) 0,00 17.797234,87

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Método indireto em 31/12/21 e 2020 (Em reais)

2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuizo) líquido do exercício 38.473.504,26 4.001.234,80
Ajustes para reconciliar o prejuizo líquido ao
 caixa gerado pelas atividades operacionais
(+) Depreciação e amortização 7.011.612,73 4.754.661,00
(+) Juros e encargos sobre empréstimos 4.946.030,00 3.285.046,36
( -) Variação cambial 0,00 0,00
(+) Resultado negativo equilência patrimonial 0,00 351,86
(-) Reversão de provisão de contingências 0,00 (68.222,73)

50.431.146,99 11.973.071,29
Variação dos ativos
Aumento contas a receber de clientes (3.645.857,74) (8.364.421,40)
Redução (aumento) de impostos a recuperar 5.352.744,07 (3.300.332,62)
Redução de estoques 2.562.370,97 2.109.607,24
Aumento de outros créditos (656.396,05) (6.609.659,90)
Redução (aumento) despesas antecipadas 587.305,68 (13.687.698,42)
Redução diferido 809.248,20 0,00

5.009.415,13 (29.852.505,10)
Variação dos passivos
Redução (aumento) de fornecedores (343.901,71) 2.442.882,78
Aumento de obrigações sociais 139.553,16 572.908,28
Redução (aumento) de obrigações tributárias (2.293.424,36) 3.262.620,96
Redução (aumento) de credores por 
 compra de imobilizado (2.726.112,14) 2.452.130,21
Redução de credores por compra de 
 investimento (8.921.131,14) (5.379.223,93)
Redução (aumento) de outras contas a pagar (480.000,00) 13.680.000,00
Redução (aumento) de receitas diferidas (15.723.818,15) 4.049.453,92

(30.348.834,34) 21.080.772,22
Caixa líquido proveniente das atividades
 operacionais 25.091.727,78 3.201.338,41
Fluxos de caixa nas atividades de 
 investimento
Pagamento pela aquisição de imobilizado
 e intangível (3.770.684,59) (7.155.256,11)
Caixa líquido proveniente nas atividades
 de investimentos (3.770.684,59) (7.155.256,11)
Fluxos de caixa nas atividades de 
 financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos 0,00 83.568.156,45
Pagamento de empréstimos e financiamentos (11.925.116,93) (75.409.577,50)
Caixa líquido proveniente nas atividades
 de financiamentos (11.925.116,93) 8.158.578,95
Aumento (redução) líquido de caixa e
 equivalente de caixa 9.395.926,26 4.204.661,25
Caixa e equivalente de caixa no início do 
período 12.026.852,23 7.822.190,98
Caixa e equivalente de caixa no fim do período  21.422.778,49 12.026.852,23
Aumento (redução) líquido de caixa e
 equivalente de caixa 9.395.926,26 4.204.661,25

Notas explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia., constituída por quotas 
de Responsabilidade Ltda. em 21/05/01, transformada em S.A. de capital fe-
chado em 21/10/14, tem como objeto social: a indústria e comércio de miné-
rios em geral, compreendendo a pesquisa, lavra e beneficiamento de jazidas 
minerais, prestação de serviços geológicos, importação, exportação e comér-
cio de produtos minerais, químicos e industriais. A Cia., com sede social na 
cidade do RJ, na Praça Mahatma Gandhi, nº 2, sala 1101, tem sede operacio-
nal na Estrada do Seival, KM 03, na cidade de Candiota, Rio Grande do Sul. 
1.1. Impactos COVID-19: Em razão da pandemia mundial declarada pela 
OMS, relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem afetando o Bra-
sil e diversos países do mundo, trazendo riscos à saúde pública e impactos na 
economia mundial, a Cia. informa que vem tomando as medidas preventivas e 
de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabelecidas pelas autori-
dades de saúde nacionais, visando minimizar ao máximo eventuais impactos 
no que se refere à saúde e segurança dos colaboradores, parceiros e comuni-
dade, e à continuidade das operações e dos negócios. Nesse cenário, a Cia. 
realizou um conjunto de análises sobre o impacto econômico-financeiro da 
COVID-19 nos negócios, concluindo que não houveram efeitos relevantes que 
afetem as DFs. do exercício de 2021, as estimativas contábeis e a continuida-
de dos negócios. 2. Base de preparação e apresentação das demonstra-
ções contábeis: As DFs. foram elaboradas e apresentadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a legislação societária 
brasileira, os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo 
CPC e as normas emitidas pelo CFC e pela Resolução CFC Nº 1.255/09 - 
Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas. As DFs. foram preparadas 
com base no custo histórico, e foram elaboradas e apresentadas em Reais, 
que é a moeda funcional da Cia. As principais práticas contábeis adotadas na 
elaboração dessas DFs. estão descritas a seguir: 2.1. Políticas contábeis: a) 
Reconhecimento de receita: A receita é reconhecida no resultado quando 
seu valor pode ser mensurado de forma confiável e é provável que os benefí-
cios econômicos fluirão à favor da Cia. A receita é mensurada com base no 
valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e 
impostos ou encargos sobre vendas. Uma receita não é reconhecida se há 
uma incerteza significativa da sua realização. O resultado das operações é 
apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercí-
cio. As receitas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros 
na rubrica de receitas financeiras. a.1) Receita de vendas: A receita de venda 
de produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios 
inerentes ao produto são transferidos para o comprador e a Cia. não detêm 
mais o controle ou a responsabilidade sobre o produto vendido. a.2) Receitas 
financeiras: As receitas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efeti-
va de juros na rubrica de receitas financeiras. b) Instrumentos financeiros: 
b.1) Ativos Financeiros: A Cia. classifica seus ativos financeiros sob as se-
guintes categorias: a) mensurados ao valor justo por meio do resultado, b) 
mensurados ao custo amortizado ou c) mensurados ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes. A classificação depende da finalidade para a 
qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Administração determina a clas-
sificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. b.1.a) Ativos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado: São ativos 
financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nes-
sa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto pra-
zo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. b.1.b) 
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado: São ativos financei-
ros mantidos dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja mantê-los para 
recebimentos de fluxos de caixas contratuais. Os termos contratuais dos ati-
vos financeiros tiveram origem, em datas específicas, a fluxos de caixa que 
constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do 
principal em aberto. b.1.c) Ativos financeiros mensurados ao valor justo 
por meio de outros resultados abrangentes: São ativos financeiros manti-
dos dentro do modelo de negócios cujo objetivo seja atingido tanto pelo rece-
bimento de fluxos de caixa contratuais, quanto pela venda de ativos financei-
ros, e que os termos contratuais do ativo financeiro tiverem origem, em datas 
específicas, a fluxos de caixa que constituam exclusivamente pagamentos de 
principal e juros sobre o valor do principal em aberto. b.2) Passivos Financei-
ros: São classificados como mensurados de acordo com sua natureza ou fina-
lidade. Custo amortizado. São Inicialmente mensurados ao valor justo, liquido 
dos custos da transação, e, subsequentemente, mensurados pelo custo amor-
tizado usando-se o método da taxa efetiva de juros, sendo as despesas com 
juros reconhecidas com base no rendimento. c) Caixa e equivalentes de cai-
xa: Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras 
de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. 
Esses valores são contabilizados como Instrumentos Financeiros Básicos e 
estão demonstrados ao custo acrescido das remunerações contratadas e re-
conhecidas pro rata temporis até a data das demonstrações contábeis. d) 
Contas a receber de clientes: Estão apresentados pelos valores líquidos de 
liquidação e representam os valores a receber de venda de carvão mineral no 
decurso normal das atividades da Cia. As provisões para perdas com clientes 
inadimplentes, são constituídas quando consideradas necessárias pela Admi-
nistração. e) Estoques: Os estoques de matérias-primas foram avaliados pelo 
custo médio de aquisição, incluindo as despesas de frete, não superando os 
valores de mercado. Os estoques de produtos acabados e em elaboração 
estão avaliados pelo método de custo. As provisões para estoques de baixa 
rotatividade ou obsoletos são constituídas quando consideradas necessárias 
pela Administração. f) Investimentos: Os investimentos na Cia. controlada 
são avaliados pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações da 
controladora, cujos resultados anuais são reconhecidos na proporção da par-
ticipação de investimento da Cia. e são registrados como resultado de equiva-
lência patrimonial no resultado do exercício. g) Imobilizado e intangível: Es-
tão demonstrados ao custo histórico de aquisição, menos depreciação ou 
amortização acumulada. A depreciação ou amortização é calculada pelo mé-
todo linear, as taxas estão apresentadas nas notas explicativas número 10 e 
11 levam em conta o tempo de vida útil estimada dos bens. Durante o exercí-
cio findo em 31/12/21 e 2020, a Cia. não verificou a existência de indicadores 
de que determinados ativos imobilizados e intangíveis poderiam estar acima 
do valor recuperável, de acordo com a NBC – TG 01 – Redução ao Valor Re-
cuperável de Ativos, e consequentemente nenhuma provisão para perda de 
valor recuperável dos ativos imobilizados é necessária. O valor contábil dos 
ativos imobilizados e intangíveis é revisado quando eventos ou mudanças cir-

cunstanciais indiquem que o valor contábil talvez não seja recuperável. Uma 
perda por impairment é reconhecida pelo valor pelo qual o valor contábil do 
ativo excede o seu valor recuperável, sendo este o valor mais alto entre o valor 
justo de um ativo menos o custo de venda e o seu valor em uso. Para fins de 
avaliação de impairment os ativos são agrupados em unidade geradora de 
caixa (UGC). h) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balan-
ço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados 
em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. 
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Cia. possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável 
que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são 
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os 
ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, 
são demonstrados como não circulantes. i) Tributação: i.1) IR e contribuição 
social correntes: Ativos e passivos tributários correntes do último exercício e 
dos anos anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar 
para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas 
para calcular o montante são aquelas que estão em vigor na data do balanço. 
3. Caixa e equivalentes de caixa: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020
Caixa 9.404,57 5.631,45
Bancos conta corrente 60.382,38 12.177,26
Aplicações financeiras 21.352.991,54 12.009.043,52
Total 21.422.778,49 12.026.852,23
4. Contas a receber de clientes: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020
Clientes mercado interno 12.010.279,14 8.364.421,40
Total 12.010.279,14 8.364.421,40
5. Impostos a recuperar: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020
IPI a recuparar 246.456,88 73.759,04
ICMS a recuperar 669.589,87 432.565,77
PIS a recuperar 287.156,69 1.295.405,67
COFINS a recuperar 1.318.593,87 6.187.491,28
IRPJ a compensar 256.310,51 256.310,51
Saldo de Impostos a recuperar 114.680,38 0,00
Total 2.892.788,20 8.245.532,27
6. Estoques: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020
Produtos acabados 489.415,80 3.081.947,06
Produtos em processo 20.000,00 371.679,06
Material auxiliar 623.934,67 717.362,59
Material de consumo 1.141.461,03 666.193,76
Total 2.274.811,50 4.837.182,47
7. Outros créditos: Apresentam a seguinte composição:
Circulante 2021 2020
Adiantamento a fornecedores 2.227.061,93 227.812,13
Adiantamento Copelmi Mineração 7.799.569,47 9.341.319,47
Adiantamentos diversos 47.060,00 1.860,00
Adiantamentos de férias 32.060,04 15.631,26
Saldo bloqueado BNDES/BRDE 3.260.430,43 3.123.162,96
Total 13.366.181,87 12.709.785,82
Não circulante
Adiantamentos Lavra Candiota 935.820,00 935.820,00
Total 935.820,00 935.820,00
8. Despesas antecipadas: Apresentam a seguinte composição:
Circulante 2021 2020
Seguros a apropriar 167.898,33 155.204,01
Contrato de arrendamento a apropriar 600.000,00 720.000,00
Total 767.898,33 875.204,01
Não circulante
Contrato de arrendamento a apropriar 13.200.000,00 13.680.000,00
Total 13.200.000,00 13.600.000,00
9. Investimentos: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020
Mineradora da Fronteira Ltda. 1.408,22 1.408,22
Outros inventimentos 1.341,42 1.341,42
Total 2.749,64 2.749,64
O valor da equivalência patrimonial, encontra-se demonstrada a seguir:

2021 2020

Controladas
Partici- 

pação %
Patrimônio 

Líquido
Equivalência 

Patrimonial

Patri-
mônio 

Líquido
Equivalência 

Patrimonial
Mineradora 
 da Fronteira 
 Ltda. 99,96% 1.408,78 0,00 1.408,78 (351,86)
A movimentação dos investimentos pode ser assim demonstrada:

2021 2020
Saldo no início do período 2.749,64 3.101,50
Equivalência patrimonial 0,00 (351,86)
Saldo no fim do período 2.749,64 2.749,64

10. Imobilizado: Apresentam a seguinte composição:
2021 

Custo do imobilizado Terrenos Prédios
Móveis e 

utensílios
Máquinas e 

equipamentos
Computadores 

e periféricos Veículos Instalações
Imobilizado 

em andamento Total
Saldo em 31/12/2020 23.343.408,33 8.017.040,86 203.738,73 56.561.214,00 178.639,24 121.448,80 228.101,48 212.144,70 88.865.736,14
Aquisições 1.595.000,00 0,00 38.312,95 345.721,47 109.492,51 807.190,00 227.000,00 760.779,23 3.883.496,16
Baixas 0,00 0,00 0,00 (1.118,82) 0,00 (121.448,80) 0,00 0,00 (122.567,62)
Saldo em 31/12/2021 24.938.408,33 8.017.040,86 242.051,68 56.905.816,65 288.131,75 807.190,00 455.101,48 972.923,93 92.626.664,68
Depreciação acumulada
Saldo em 31/12/2020 0,00 (360.084,56) (44.763,45) (7.139.610,26) (52.160,07) (50.603,75) (43.571,33) 0,00 (7.690.793,42)
Depreciação 0,00 (320.681,52) (23.215,95) (5.403.311,76) (43.943,02) (75.756,31) (45.510,24) 0,00 (5.912.418,80)
Baixas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.893,55 0,00 0,00 74.893,55
Saldo em 31/12/2021 0,00 (680.766,08) (67.979,40) (12.542.922,02) (96.103,09) (51.466,51) (89.081,57) 0,00 (13.528.318,67)
Valor residual
Saldo em 31/12/2020 23.343.408,33 7.656.956,30 158.975,28 49.421.603,74 126.479,17 70.845,05 184.530,15 212.144,70 81.174.942,72
Saldo em 31/12/2021 24.938.408,33 7.336.274,78 174.072,28 44.362.894,63 192.028,66 755.723,49 366.019,91 972.923,93 79.098.346,01

2020 

Custo do imobilizado Terrenos Prédios
Móveis e 

utensílios
Máquinas e 

equipamentos
Computadores 

e periféricos Veículos Instalações
Imobilizado 

em andamento Total
Saldo em 31/12/2019 17.329.091,69 829.694,32 179.800,86 34.030.727,51 116.755,90 121.448,80 131.036,41 29.011.889,71 81.750.445,20
Aquisições 6.014.316,64 0,00 23.937,87 705.943,31 61.883,34 0,00 97.065,07 212.144,71 7.115.290,94
Transferências 0,00 7.187.346,54 0,00 21.824.543,18 0,00 0,00 0,00 (29.011.889,72) 0,00
Saldo em 31/12/2020 23.343.408,33 8.017.040,86 203.738,73 56.561.214,00 178.639,24 121.448,80 228.101,48 212.144,70 88.865.736,14
Depreciação acumulada
Saldo em 31/12/2019 0,00 (255.023,42) (22.465,34) (3.430.624,41) (21.594,91) (26.313,95) (25.614,41) 0,00 (3.781.636,44)
Depreciação 0,00 (105.061,14) (22.298,11) (3.708.985,85) (30.565,16) (24.289,80) (17.956,92) 0,00 (3.909.156,98)
Saldo em 31/12/2020 0,00 (360.084,56) (44.763,45) (7.139.610,26) (52.160,07) (50.603,75) (43.571,33) 0,00 (7.690.793,42)
Valor residual
Saldo em 31/12/2019 17.329.091,69 574.670,90 157.335,52 30.600.103,10 95.160,99 95.134,85 105.422,00 29.011.889,71 77.968.808,76
Saldo em 31/12/2020 23.343.408,33 7.656.956,30 158.975,28 49.421.603,74 126.479,17 70.845,05 184.530,15 212.144,70 81.174.942,72
A Cia. deprecia seu imobilizado conforme taxas demonstradas a seguir:

Taxas anuais de depreciação
Prédios 4%
Móveis e utensílios 10%
Máquinas e equipamentos 10%
Computadores e periféricos 20%
Veículos 20%
Instalações 10%
11. Intangível: Apresentam a seguinte composição:

2021 
Custo do intangível Software Direitos minerários Total
Saldo em 31/12/2020 189.282,20 28.359.990,32 28.549.272,52
Aquisições 9.756,05 0,00 9.756,05
Saldo em 31/12/2021 199.038,25 28.359.990,32 28.559.028,57
Amortização acumulada
Saldo em 31/12/2020 (84.853,21) 0,00 (84.853,21)
Amortização (39.687,88) (1.134.399,60) (1.174.087,48)
Saldo em 31/12/2021 (124.541,09) (1.134.399,60) (1.258.940,69)
Valor residual
Saldo em 31/12/2020 104.428,99 28.359.990,32 28.464.419,31
Saldo em 31/12/2021 74.497,16 27.225.590,72 27.300.087,88

2020 
Custo do intangível Software Direitos minerários Total
Saldo em 31/12/2019 149.317,03 28.359.990,32 28.509.307,35
Aquisições 39.965,17 0,00 39.965,17
Saldo em 31/12/2020 189.282,20 28.359.990,32 28.549.272,52

Amortização acumulada
Saldo em 31/12/2019 (48.597,39) 0,00 (48.597,39)
Amortização (36.255,82) 0,00 (36.255,82)
Saldo em 31/12/2020 (84.853,21) 0,00 (84.853,21)
Valor residual
Saldo em 31/12/2019 100.719,64 28.359.990,32 28.460.709,96
Saldo em 31/12/2020 104.428,99 28.359.990,32 28.464.419,31
A Cia. amortiza seu intangivel conforme taxas demonstradas a seguir:

Taxas anuais de amortização
Software 20%
Direitos Minerários 4%
12. Diferido: Refere-se as despesas pré-operacionais da Cia., que estão sendo 
amortizadas à taxa de 20% ao ano, cujo saldo encontra-se demonstrado a seguir: 

2021 2020
Despesas pré-operacionais 2.427.744,55 3.236.992,75
Total 2.427.744,55 3.236.992,75
13. Empréstimos e financiamentos: Apresentam a seguinte composição:
Circulante Taxa 2021 2020 
Bradesco Contrato 237/3708/1603 4,98% a.a 9.305.449,23 6.979.086,92
Emprestimo Consignado Func. 9.420,12 9.420,12
Total 9.314.869,35 6.988.507,04
Não circulante Taxa 2021 2020 
Bradesco Contrato 237/3708/1603 4,98% a.a 67.464.138,47 76.769.587,71
Total 67.464.138,47 76.769.587,71
Movimentação dos passivos do fluxo de caixa das atividades de financia-
mento: Conforme requerido pela NCT TG 03 (R3) Demonstração do Fluxo de 

Caixa, a Cia. demonstra a seguir a movimentação dos passivos do fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Alterações caixa Alterações não caixa

Saldo em 31/12/20
Recebidos/(Pagos) de 

 atividades de financiamento
Pagamento de  

atividades financiamento
Despesas de juros  

sobre financiamentos
Saldo em  
31/12/21

Empréstimos e financiamentos 83.758.094,75 0,00 (11.925.116,93) 4.946.030,00 76.779.007,82

14. Fornecedores: Apresentam a seguinte composição:
2021 2020 

Fornecedores nacionais 2.807.454,23 2.866.005,14
Fornecedores exterior 0,00 285.350,80
Total 2.807.454,23 3.151.355,94
15. Obrigações sociais: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020 
Salários a pagar 201.979,12 197.463,61
INSS a recolher 303.985,94 257.189,06
FGTS a recolher 34.854,57 29.995,58
Férias a pagar 371.270,39 314.133,44
Encargos s/férias a pagar 141.483,94 115.239,11
Total 1.053.573,96 914.020,80
16. Obrigações tributárias: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020 
IRPJ a recolher 565.154,99 2.229.377,56
CSLL a recolher 130.530,16 804.563,14
IRRF a recolher 125.281,72 93.626,48
CFEM a recolher 428.540,72 469.184,46
ISSQN a recolher 189.898,88 143.524,53
Impostos retidos a recolher 29.864,19 22.418,85
Total 1.469.270,66 3.762.695,02
17. Credores por compra de imobilizado: Apresentam a seguinte com-
posição:
Circulante 2021 2020 
Jorge Carlos Oliveira Corrêa 600.000,00 720.000,00
Renata Gomes da Costa 0,00 192.342,70
Total 600.000,00 912.342,70

2021 2020 
Não circulante
Renata Gomes da Costa 10.613.207,18 13.026.976,62
Total 10.613.207,18 13.026.976,62
18. Credores por compra de investimento: Apresentam a seguinte composição:
Circulante 2021 2020 
Votorantim S/A 1.005.507,28 1.005.507,28
Votorantim Cimentos S/A 988.178,55 988.178,55
Holcim S/A 1.353.342,10 1.353.342,10
Itabira Agro Industrial S/A 677.017,62 677.017,62
Cimentos Tupi S/A 658.365,62 658.365,62
Lafarge Brasil S/A 1.317.361,35 1.317.361,35
Cia. de Cimento Itambe 181.857,12 181.857,12
Maringa S/A 119.725,75 119.725,75
Total 6.301.355,39 6.301.355,39

2021 2020 
Não circulante
Votorantim S/A 946.372,58 2.369.917,49
Votorantim Cimentos S/A 930.062,98 2.329.074,76
Holcim S/A 1.273.300,92 3.189.292,27
Itabira Agro Industrial S/A 637.201,70 1.595.688,04
Cimento Tupi S/A 620.096,34 1.552.176,10
Lafarge Brasil S/A 1.239.886,28 3.104.937,92
Cia de Cimento Itambe 171.161,98 428.625,82
Maringa S/A 112.684,86 282.186,38
Total 5.930.767,64 14.851.898,78
19. Outras contas a pagar: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020 
Contratos de arrendamento 13.200.000,00 13.680.000,00
Outras contas a pagar 826,00 826,00
Total 13.200.826,00 13.680.826,00
20. Receitas diferidas: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020 
Receita Entrega Futura 39.215.010,59 54.938.828,74
Total 39.215.010,59 54.938.828,74
21. Patrimônio líquido: 21.a) Capital social:  É composto por 34.319.000 
ações nominativas no valor nominal de R$ 1,00 cada, totalizando R$ 
34.319.000,00, em 31/12/21 e de 2020, registrando a totalidade do capital 
registrado e integralizado da Cia.. 21.b) Prejuízos acumulados: Composto 
pelos prejuízos acumulados da Cia. no valor de R$ 16.521.765,136 em 2021 
(R$ 54.995.269,39 em 2020). 21.c) Dividendos obrigatórios e reserva le-
gal: Nos exercícios de 2021 e 2020 a Cia. não constituiu dividendos obrigató-
rios e reserva legal, devido aos prejuízos acumulados. 22. Receita líquida de 
vendas: Apresentam a seguinte composição: 

2021 2020 
Venda de carvão 158.369.864,67 100.232.507,40
Receita de Serviços 5.726.024,31 673.198,99
(-) Impostos sobre vendas (5.770.137,07) (2.926.914,33)
(-) Devoluções de vendas 0,00 (7.373,52)
Total 158.325.751,91 97.971.418,54
23. Custos dos produtos vendidos: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020 
Custo da extração do carvão (25.984.743,60) (22.338.856,13)
Outros serviços operacionais (27.335.168,28) (17.663.651,28)
Combustíveis (815.448,92) (72.379,90)
Explosivos (3.169.104,50) (823.175,74)
Remoção de estéril (33.681.231,61) (23.562.935,82)
Total (90.985.696,91) (64.460.998,87)
24. Despesas gerais e administrativas: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020 
Serviços de terceiros (1.176.985,83) (2.040.718,93)
Outros contratos operacionais (2.714.134,56) (1.919.969,23)
Aluguéis e arrendamentos (1.331.602,87) (923.065,60)
Materiais de consumo (466.809,18) (847.241,59)
Despesas com pessoal (1.093.218,91) (301.628,52)
Energia elétrica (633.645,21) (70.007,51)
Aluguel e arrendamentos de equipamentos (65.768,97) (25.570,63)
Despesas com viagens (15.118,96) (3.399,81)
Amotizações (1.134.399,60) 0,00
Outras despesas (1.271.689,82) (28.985,55)
Total (9.903.373,91) (6.160.587,37)
25. Despesas tributárias: Apresentam a seguinte composição:

2021 2020 
Impostos e taxas diversas (99.419,08) (407.552,87)
COFINS sobre outras receitas (23.127,45) (16.138,79)
PIS sobre outras receitas (115.934,13) (2.622,46)
IPVA 0,00 (3.819,31)
ITR (11.958,76) (14.294,04)
Total (250.439,42) (444.427,47)
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26. Resultado financeiro: Apresentam a seguinte composição:
Despesas financeiras 2021 2020 
Juros e despesas de financiamento (7.552.602,74) (16.203.340,02)
Juros passivos (202.703,18) (39.473,81)
IOF (247,46) (1.569.887,92)
Despesas bancárias (43.601,28) (324.774,07)
Descontos concedidos (555.187,79) (8.775,61)
Variação cambial passiva (82.902,87) (221.888,13)
Total (8.437.245,32) (18.368.139,56)
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras 924.716,26 371.268,41
Descontos obtidos 10.095,08 16.281,88
Variação cambial ativa 38.047,14 0,00
Juros recebidos 2,51 12.877,82
Total 972.860,99 400.428,11
Resultado financeiro líquido (7.464.384,33) (17.967.711,45)
27. IR e contribuição social: Apresentam a seguinte composição:

1º Trim 2021 2º Trim 2021 3º Trim 2021 4º Trim 2021 2020 
Lucro líquido do exercício antes dos impostos 7.547.653,38 28.894.000,19 10.433.775,09 4.524.518,09 8.802.767,67
Contribuição social sobre lucro líquido
Adições 44.593,52 266,34 284.576,48 301.048,35 38.489,90
Exclusões 0,00 0,00 0,00 0,00 (68.222,73)
Base de cálculo 7.592.246,90 28.894.266,53 10.718.351,57 4.825.566,44 8.773.034,84
(-) Compensações de Prejuizos Fiscais (2.277.674,07) (8.668.279,96) (3.215.505,47) (1.447.669,93) (6.075.041,43)
Base de cálculo 5.314.572,83 20.225.986,57 7.502.846,10 3.377.896,51 2.697.993,41
CSLL apurada - 9% 478.311,55 1.820.338,79 675.256,15 304.010,69 1.275.758,70
Lucro líquido do exercício antes dos impostos 7.547.653,38 28.894.000,19 10.433.775,09 4.524.518,09 8.802.767,67
Imposto de renda pessoa jurídica
Adições 44.593,52 266,34 284.576,48 301.048,35 38.489,90
Exclusões 0,00 0,00 0,00 0,00 (68.222,73)
Base de cálculo 7.592.246,90 28.894.266,53 10.718.351,57 4.825.566,44 8.773.034,84
(-) Compensações de Prejuizos Fiscais (2.277.674,07) (8.668.279,96) (3.215.505,47) (1.447.669,93) (6.075.041,43)
Base de cálculo 5.314.572,83 20.225.986,57 7.502.846,10 3.377.896,51 2.697.993,41
IRPJ - 15% + adicional de 10% 1.322.643,21 5.050.496,64 1.869.711,53 838.474,13 3.525.774,17
IRPJ apurado 1.322.643,21 5.050.496,64 1.869.711,53 838.474,13 3.525.774,17
Total CSLL e IRPJ corrente 1.800.954,76 6.870.835,43 2.544.967,67 1.142.484,81 4.801.532,87

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.
Cesar Weinschenck de Faria - Sócio Administrador

Lauermann Schneider Serviços Contábeis Ltda - Vinícius Schneider - Contador - CRC/RS: 81737
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras: Aos Acionistas e Administradores de Seival Sul Mineração S.A.. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da Seival Sul Mineração S.A., que compreenderam o balanço patrimonial em 31/12/21, 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 da Empresa em 31/12/21, e o desempenho de 
suas operações e os fluxos de caixa 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação 
à Empresa, 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. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do 
auditor: A administração é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstra-
ções financeiras não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão 
com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório 
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financei-
ras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adota-

das no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração 
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser 
que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam 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, in-
dividualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspecti-
va razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria, realizada, de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi-
ciente 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, falsifica-
ção, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento 
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedi-
mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. 
• 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 opera-
cional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga-
ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamenta-
das nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Porto Alegre, 
25/02/22. Tríplice Auditoria - CRC (RS) nº 005864/O-0 - CVM: ATO DECLA-
RATÓRIO Nº 13.388. Sérgio Feijó Soares - CRC-RS nº 044.940/O-7 - Sócio 
Responsável; Fabrício Almeida Fagundes - CRC-RS nº 084.703/O-7 - Sócio.
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