Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Independent auditor’s report
To the Shareholders of Aura Minerals Inc.

Our opinion
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects,
the financial position of Aura Minerals Inc. and its subsidiaries (together, the Company) as at
December 31, 2019 and 2018, and its financial performance and its cash flows for the years then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting
Standards Board (IFRS).
What we have audited
The Company’s consolidated financial statements expressed in United States dollars comprise:
•

the consolidated statements of income for the years ended December 31, 2019 and 2018;

•

the consolidated statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2019 and
2018;

•

the consolidated statements of cash flows for the years ended December 31, 2019 and 2018;

•

the consolidated statements of financial position as at December 31, 2019 and 2018;

•

the consolidated statements of changes in equity for the years ended December 31, 2019 and 2018;
and

•

the notes to the consolidated financial statements, which include a summary of significant
accounting policies.

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit
of the consolidated financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the consolidated financial statements in Canada. We have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements.

PricewaterhouseCoopers LLP
PwC Tower, 18 York Street, Suite 2600, Toronto, Ontario, Canada M5J 0B2
T: +1 416 863 1133, F: +1 416 365 8215
“PwC” refers to PricewaterhouseCoopers LLP, an Ontario limited liability partnership.

Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the Management’s
Discussion and Analysis.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of management and those charged with governance for the
consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with IFRS, and for such internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s
report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we exercise
professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.

•

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.

•

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern.
If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s
report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to
cease to continue as a going concern.

•

Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements,
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

•

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Company to express an opinion on the consolidated financial
statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit.
We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mariano Ortego.
(signed) “PricewaterhouseCoopers LLP”
Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants
Toronto, Ontario
February 14, 2020

Aura Minerals Inc.

Consolidated Statements of Income

For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except per share amounts

Note
Net revenue

20

Cost of goods sold

21

2019
$

Gross margin
General and administrative expenses

22

2018

226,202 $

157,702

177,941

140,427

48,261

17,275

11,860

11,761

Care-and-maintenance expenses

23

1,523

5,156

Exploration expenses

24

3,525

3,860

Impairment reversal

12

-

Operating income

(53,701)

31,353

50,199

Gain on acquisition of Rio Novo Gold Inc.

7

-

21,858

Currency translation adjustment reversal related to Serrote

6

-

(15,915)

Gain on Sale of Mineracao Vale Verde Ltda (Serrote)

6

-

3,945

Finance costs

25

(7,802)

Other gains (losses)

26

(8,207)

Income before income taxes
Income tax (expense) recovery
Income for the year

(3,592)
877

15,344

57,372

$

9,543
24,887 $

(5,406)
51,966

$
$

5.72 $
5.66 $

15

Income per share:
Basic
Diluted

33
33

12.54
12.36

Weighted average number of common shares outstanding:
Basic
Diluted

33
33

4,352,981
4,394,394

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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4,145,091
4,203,929

Aura Minerals Inc.

Consolidated Statements of Comprehensive Income
For the years ended December 31, 2019 and 2018
Expressed in thousands of United States dollars

2019
Income for the year

$

2018
24,887

$

51,966

Other comprehensive income (loss)
Items that may be reclassified to profit or loss
-

Foreign currency translation realized in net income (Note 6)

(480)

Gain (loss) on foreign exchange translation of subsidiaries

15,915
14

Items that will not be reclassified to profit or loss
(568)

Actuarial gain (Loss) on post-employment benefit, net of tax
Other comprehensive income (loss), net of tax
Total comprehensive income

$

(1,048)
23,839 $

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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537
16,466
68,432

Aura Minerals Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows

For the years ended December 31, 2019 and 2018
Expressed in thousands of United States dollars

Note

2019

2018

Cash flows from operating activities
$

Income for the year

24,887 $

51,966

Items not affecting cash

27(a)

21,020

(41,941)

Changes in working capital

27(b)

(7,682)

4,991

(1,789)

(4,296)

Taxes paid
Other assets and liabilities

(24)

27(c)

Net cash generated by operating activities
Cash flows from investing activities
Purchase of property, plant and equipment
Proceeds from maturity of short term investments
Purchase of short term investments
Proceeds on sale of plant and equipment
Proceeds on the sale of Mineracao Vale Verde Ltda (Serrote)
Net cash used in investing activities

12 & 27(d)

6

558

36,412

11,278

(25,791)
10,148
244
(15,399)

(31,504)
0
(10,148)
1,019
30,000
(10,633)

20,443

20,000

Cash flows from financing activities
Proceeds received from debts

27(e)

(45)

Proceeds and (payments) from exercise of stock options
Repayment of short term loans
Repayment of other liabilities
Principal payments of lease liabilities
Interest paid on debts
Net cash generated (used) in financing activities

27(e)
18(a)
18(b)
27(e)

Increase (decrease) in cash and cash equivalents
Effect of foreign exchange loss on cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of the year
Cash and cash equivalents, end of the year

$

(8,688)
(928)
(523)
(2,364)
7,895

(19,022)
(1,350)
(1,571)
(1,927)

28,908
(259)
10,507

(1,282)
11,789

10,248 $

10,507

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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16

Aura Minerals Inc.

Consolidated Statements of Financial Position
As at December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars

Note
ASSETS
Current
Cash and cash equivalents
Restricted cash
Short term investments
Value added taxes and other receivables
Inventory
Other current assets

8
9
10

Other long-term assets
Property, plant and equipment
Deferred income tax assets

11
12
15

LIABILITIES
Current
Trade and other payables
Derivative Financial Instrument

December 31, 2019

$

13

$

$

December 31, 2018

38,870 $
230
31,470
33,535
6,139
110,244

10,507
10,148
24,375
34,457
5,620
85,107

9,753
212,496
18,016
350,509 $

10,990
205,197
301,294

56,992 $
227

50,408
906

Current portion of debts

14

22,104

12,004

Current income tax liabilities
Current portion of other liabilities

18

6,157
1,944
87,424

2,069
1,346
66,733

20,850
8,315
30,142
7,598
560
154,889

18,597
8,539
25,700
6,560
744
126,873

Debts
Deferred income tax liabilities
Provision for mine closure and restoration
Other provisions
Other liabilities

14
15
16
17
18

SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital
Contributed surplus
Accumulated other comprehensive income
Deficit

19

$

Approved on behalf of the Board of Directors:
“Stephen Keith”
Stephen Keith, Director

569,285
55,424
5,379
(434,468)
195,620
350,509 $

“Rodrigo Barbosa”
Rodrigo Barbosa, President & CEO

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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569,052
55,253
6,427
(456,311)
174,421
301,294

Aura Minerals Inc.

Consolidated Statements of Changes in Equity
For the years ended December 31, 2019 and 2018
Expressed in thousands of United States dollars

Note
At December 31, 2018
Exercise of options
Stock Options issued
Income for the year
Dividends declared
Loss on translation of subsidiaries
Actuarial loss on severance liability, net of tax
At December 31, 2019

19
19

Note
At December 31, 2017
Exercise of options
19
Shares and Options issued on merger with Rio Novo 7
Stock Options issued
Income for the year
Gain on translation of subsidiaries
Gain on sale of Serrote
6
Actuarial gain on severance liability, net of tax
At December 31, 2018

Number of
common shares
4,337,733
16,132
4,353,865

Number of
common shares
3,356,519
2,400
978,814
4,337,733

Share capital
569,052
233
$
569,285
$

$

$

Share capital
548,217
30
20,805
569,052

Accumulated other
comprehensive
Contributed
income
surplus
$
55,253 $
6,427 $
(278)
449
(480)
(568)
$
55,424 $
5,379 $

Deficit
Total equity
(456,311) $
174,421
(45)
449
24,887
24,887
(3,044)
(3,044)
(480)
(568)
(434,468) $
195,620

Accumulated other
comprehensive
Contributed
income
surplus
$
54,681 $
(10,039) $
(14)
113
473
14
15,915
537
$
55,253 $
6,427 $

Deficit
Total equity
(508,277) $
84,582
16
20,918
473
51,966
51,966
14
15,915
537
(456,311) $
174,421

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

1

NATURE OF OPERATIONS

Aura Minerals Inc. (“Aura Minerals” or the “Company”) is a mining company focused on the operation and development
of mining properties in the Americas.
Aura Minerals is a public company listed on the Toronto Stock Exchange (Symbol: ORA). The Company is incorporated
under the BVI Business Companies Act, 2004 (British Virgin Islands). The Company’s registered office is located at
Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands. The Company maintains a head
office at 78 SW 7th street, 7115, Miami, Florida 33130, United States of America.
The Company’s majority shareholder is Northwestern Enterprises Ltd (“Northwestern”), a company beneficially owned
by the Chairman of the board of directors of the Company (the “Board”).
These financial statements were approved for issue by the Board effective February 14, 2020.

2

BASIS OF PREPARATION AND PRESENTATION

The consolidated financial statements of the Company have been prepared in accordance with the International Financial
Reporting Standards and Interpretations (collectively, “IFRS”) as issued by the International Accounting Standards Board
(“IASB”).
The Consolidated Financial Statements have been prepared on a going concern basis using historical cost except for those
assets and liabilities that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period as explained
in Note 3 – Summary of Significant Accounting Policies. Additionally, these consolidated financial statements have been
prepared using the accrual basis of accounting, except for cash flow information.
The functional currency of the Company and majority of its subsidiaries is the United States Dollar ("US Dollar") except
for several services companies in Mexico which have a function currency of Mexican Pesos (“MXN Pesos”) and a Brazilian
subsidiary in Brazilian Reais (“BRL Reais”). All values in the consolidated financial statements are rounded to the nearest
thousand.

3

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial statements are set out below.
These accounting policies have been consistently applied to all periods presented unless otherwise stated.
Basis of consolidation
The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries over which it has control.
All intercompany balances, transactions, income, expenses, profits and losses, including unrealized gains and losses have
been eliminated on consolidation. The Company consolidates subsidiaries where we have the ability to exercise control.
Control of a subsidiary is defined to exist when the Company is exposed to variable returns from the involvement with
the subsidiary and have the ability to affect those returns through the power over the subsidiary. Specifically, the
Company controls a subsidiary if, and only if, all of the following is present: 1) power over the subsidiary (i.e., existing
rights that give the Company the current ability to direct the relevant activities of the subsidiary); 2) exposure, or rights,
to variable returns from the involvement with the subsidiary; 3) and the ability to use the power over the subsidiary to
affect its returns. For non-wholly owned, controlled subsidiaries, the net assets attributable to outside equity
shareholders are presented as “non-controlling interests”. Additionally, any profit or loss for the period that is
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Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

attributable to non-controlling interests is calculated based on the ownership of the minority shareholders in the
subsidiary. As of December 31, 2019 and 2018, there are no “non-controlling interests”.
The Company’s principal subsidiaries with the corresponding mining operations and projects are:
•
•

•

•

Minerales de Occidente, S.A. (Honduras) (“Minosa”)
o the San Andres open-pit gold mine in Honduras (the “San Andres Mine”)
Mineracao Apoena Limitada (Brazil) (“Apoena”)
o the Ernesto open-pit mine/Pau-a-Pique underground mine Project in Brazil (the “EPP Project”)
o the Sao Francisco open-pit gold mine in Brazil (the “Sao Francisco Mine”)
o the Japonês open-pit gold mine in Brazil (the “Japonês Mine”)
o the Lavrinha open-pit gold mine in Brazil (the “Lavrinha Mine”)
Aranzazu Holding S.A. de C.V. (Mexico)
o the Aranzazu underground mine in Mexico (the “Aranzazu Mine”), which produces a copper-gold-silver
concentrate and is currently in commercial production (refer to note 4)
Rio Novo (Brazil)
o The Almas Gold Project (“Almas”). Gold project located in the state of Tocantins, Brazil
o The Matupa Gold Project (“Matupa”). Gold project located in the state of Mato Grosso, Brazil
o The Tolda Fria Gold Project (“Tolda Fria”). Located in Caldas State, Colombia

Although the Company only has 49% of the voting rights in Apoena, the Company has determined that it has the full
beneficial ownership over the entity as the Company is exposed to variable returns from its involvement with the entity
and has the ability to affect those returns through its power to coordinate the activities of the entity. Accordingly, Apoena
is fully consolidated in these consolidated financial statements
The Company uses the acquisition method of accounting to account for business combinations. The fair value of the
acquisition of a subsidiary is based on the fair value of the assets acquired, the liabilities assumed, and the fair value of
the consideration. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets acquired and liabilities and
contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values on the acquisition date.
The excess, if any, of the consideration over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill.
In the case of a bargain purchase, where the total consideration is less than the fair value of the net assets of the
subsidiary acquired, the difference is recognized directly in the consolidated statements of income.
Foreign currency translation
Functional and presentation currency
Items included in the accounts of each of the Company’s entities are measured using the currency of the primary
economic environment in which the entity operates (the “functional currency”). These consolidated financial statements
are presented in United States dollars.
Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the relevant functional currency using the exchange rates prevailing at
the date of the transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and
from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies
are recognized in the consolidated statements of income.
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Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

Translation of subsidiary results into the presentation currency
The results and financial position of all the Company’s subsidiaries with functional currencies different from the
presentation currency (none of which has the currency of a hyperinflationary economy) are translated into the
presentation currency as follows:
•
•

•

Assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the
date of the statement of financial position;
Income and expenses for each statement of income are translated at average exchange rates, unless the average
is not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in
which case income and expenses are translated at the rate on the dates of the transactions; and
All resulting exchange differences are recognized in other comprehensive income.

On consolidation, exchange differences arising from the translation of the net investment in foreign entities are
recognized in other comprehensive income. When a foreign operation is sold, such exchange differences are recognized
in the statement of income (loss) as part of the gain or loss on sale of investments.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on deposit with banks and highly liquid short-term interest-bearing securities
with maturities at the date of purchase of three months or less.
Short term investments
Short term investments consist of corporate and government bonds in active markets with original maturities of more
than three months but less than a year. These financial instruments can be easily converted to cash. The investments are
carried at fair value.
Trade and other receivables
Trade and other receivables are amounts due from customers and others in the normal course of business. If collection
is expected in one year or less, they are classified as current assets; if not, they are presented as noncurrent assets and
discounted, accordingly. Additionally, trade and other receivables are valued, per IFRS 9, at amortized cost.
Inventory
Finished product inventory and work-in-process inventory, which includes leach pad and ore stockpile inventory, are
valued at the lower of average cost and net realizable value. Finished product inventory consists of finished gold products
and metals in concentrate. Work-in-process inventory represents inventory in-circuit at the Company’s process plants
and leach pads. Stockpile inventory represents ore stacked on leach pads and in stockpiles. The cost of work-in-process
and finished product inventories includes mining costs, direct labor, operating materials and supplies, applicable haulage
and transportation charges, and an applicable portion of operating overhead, including amortization and depletion. Net
realizable value is the expected selling price for the finished product less the estimated costs to get the product into
saleable form and to the selling location.
Parts and supplies inventory consist of consumables and is valued at weighted average cost after provision for slow
moving and obsolete items.
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Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

For inventory which has been written down to net realizable value, if subsequent assessments conclude that the
circumstances causing the write down no longer exist or when there is clear evidence of an increase in net realizable
value due to a change in economic circumstances, the write down is reversed appropriately.
Mining interests
Mining interests represent capitalized expenditures related to the development of mining properties, expenditures
arising from property acquisitions and related plant and equipment. Upon disposal or abandonment, the carrying
amounts of mining interests are derecognized and any associated gains or losses are recognized in net income.
Mineral properties
Mineral properties generally consist of the following: the fair value attributable to mineral reserves and resources
acquired in a business combination or capitalized costs on asset acquisition; capitalized exploration and evaluation costs;
underground mine development costs; open pit mine development costs; and capitalized interest. In addition, project
costs are incurred which are generally capitalized when the expenditures result in a future benefit.
Mineral properties acquired through business combinations are recognized at fair value on the acquisition date. The fair
value is an estimate of the proven and probable mineral reserves, mineral resources, and exploration potential
attributable to the property. The estimated fair value attributable to the mineral reserves and the portion of mineral
resources considered to be probable of economic extraction at the time of time of the acquisition is depreciated on a
units of production (“UOP”) basis whereby the denominator is the proven and probable reserves and the portion of
mineral resources considered to be probable of economic extraction. The estimated fair value attributable to mineral
resources that are not considered to be probable of economic extraction at the time of the acquisition is not subject to
depreciation until the resources become probable of economic extraction in the future. The estimated fair value
attributable to exploration licenses is recorded as an intangible asset and is not subject to depreciation until the property
enters production.
At the Company’s underground mining operations, development costs are incurred to build new shafts, drifts, and ramps
that will enable the Company to physically access ore underground. The time over which we will continue to incur these
costs depends on the mine life. These underground development costs are capitalized as incurred. Capitalized
underground development costs are depreciated on a UOP basis, whereby the denominator is the estimated
ounces/pounds of gold/copper in proven and probable reserves and the portion of resources considered probable of
economic extraction based on the current life of mine (“LOM”) plan that benefit from the development and are
considered probable of economic extraction.
At the Company’s open pit mining operations, it is necessary to remove overburden and other waste materials to access
ore body from which minerals can be extracted economically. The process of mining overburden and waste materials is
referred to as “stripping”. Stripping costs which are incurred to provide initial access to the ore body (referred to as preproduction stripping) are capitalized as open pit mine development costs. Stripping costs incurred during the production
stage of a pit are accounted for as costs of the inventory produced during the relevant period. Such costs are capitalized
to the extent that these costs relate to anticipated future benefits and represent a betterment. Waste removal which
relates to current production activities and does not give rise to a future benefit is accounted for as a production cost in
the period in which it is incurred and is included in the cost of inventory.
Capitalized open pit mine development costs are depreciated on a UOP basis whereby the denominator is the estimated
ounces/pounds of gold/copper in proven and probable reserves and the portion of resources considered probable of
economic extraction based on the current LOM plan that benefit from the development and are considered probable of
economic extraction.
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Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

Property, plant and equipment
Plant and equipment are originally recorded at cost at the time of construction, purchase, or acquisition, and is
subsequently measured at cost less accumulated amortization and impairment. Cost includes all costs required to bring
the item into its intended use by the Company.
Costs incurred for major overhauls of existing equipment are capitalized as plant and equipment and are subject to
amortization once they are commissioned. The costs of routine maintenance and repairs are expensed as incurred.
Amortization and depletion
Plant and equipment is amortized using the straight line or units of production methods over the life of the mine, or over
the remaining useful life of the asset, if shorter. Land is not amortized. The following amortization rates are used by the
Company:
Major class of assets
Vehicles
Machinery and equipment
Mobile mining equipment
Furniture and fixtures
Computer equipment and software
Leasehold improvements
Buildings
Plant

Depreciation Method
Straight-line
Straight-line/UOP
Straight-line/UOP
Straight-line/UOP
Straight-line
Straight-line
Straight-line/UOP
Straight-line/UOP

Depreciation Rate
3-5 years
2-10 years
4-8 years
4-10 years
2-5 years
Lease term
4-10 years
4-10 years

Residual values and useful lives are reviewed on an annual basis and adjusted, if necessary, on a prospective basis.
Once a mining operation has achieved commercial production, capitalized mineral property expenditures are depleted
on unit-of-production basis (“UOP”) whereby the denominator is the proven and probable mineral reserves and a portion
of measured and indicated mineral resources that are reasonably expected to be converted into proven and probable
mineral reserves.
Impairment and reversal of impairment of assets
Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment whenever events or changes in
circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognized for the
amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable amount of assets is the
greater of their fair value less costs of disposal (“FVLCD”) and value in use (“VIU”).
FVLCD is based on an estimate of the amount that the Company may obtain in a sale transaction on an arm’s length basis.
FVLCD for mineral properties is generally determined as the present value of estimated future cash flows expected to
arise from the continued use of the asset, including any expansion prospects, and its eventual disposal, and discounted
by an appropriate post-tax discount rate to arrive at a net present value. In assessing VIU, the estimated future cash
flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the
time value of money and the risks specific to the asset.
VIU is determined by applying assumptions specific to the Company’s continued use and does not take into account
future development discounted by an appropriate pre-tax discount rate. As such, these assumptions differ from those
used in calculating FVLCD. The Company’s cash generating units (“CGUs”) are the lowest level of identifiable groups of
assets that generate cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets.
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Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount
is determined for the CGU to which the asset belongs.
An assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognized
impairment losses may no longer exist or may have decreased. A previously recognized impairment loss is reversed only
if there has been a change in the assumptions used to determine the CGU’s recoverable amount since the last impairment
loss was recognized. This reversal is recognized in the consolidated statements of income and is limited to the carrying
value that would have been determined, net of any depreciation where applicable, had no impairment charge been
recognized in prior years. When an impairment reversal is undertaken, the recoverable amount is assessed by reference
to the higher of VIU and FVLCD. We have determined that the FVLCD is greater than the VIU amounts and therefore used
as recoverable amount for impairment testing purposes.
Non-current assets held for sale
Non-current assets are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally through a sale
transaction rather than through continuing use and a sale is considered highly probable. They are measured at the lower
of their carrying amount and fair value less costs to sell, except for assets such as deferred tax assets, assets arising from
employee benefits, financial assets and investment property that are carried at fair value and contractual rights under
insurance contracts, which are specifically exempt from this requirement.
An impairment loss is recognized for any initial or subsequent write-down of the asset to fair value less costs to sell. A
gain is recognized for any subsequent increases in fair value less costs to sell of an asset, but not in excess of any
cumulative impairment loss previously recognized. A gain or loss not previously recognized by the date of the sale of the
non-current asset is recognized at the date of derecognition.
Non-current assets are not depreciated or amortized while they are classified as held for sale. Interest and other expenses
attributable to the liabilities of a disposal group classified as held for sale continue to be recognized.
Non-current assets classified as held for sale are presented separately from the other assets in the balance sheet. The
liabilities of a disposal group classified as held for sale are presented separately from other liabilities in the statements
of financial position.
Financial instruments
A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity
instrument of another entity.
Financial Assets
Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through
OCI, or fair value through profit or loss.
The classification of financial assets at initial recognition that are debt instruments depends on the financial asset’s
contractual cash flow characteristics and the Company’s business model for managing them. With the exception of trade
receivables that do not contain a significant financing component or for which the Company has applied the practical
expedient, the Group initially measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair
value through profit or loss, transaction costs. Trade receivables that do not contain a significant financing component
or for which the Company has applied the practical expedient for contracts that have a maturity of one year or less, are
measured at the transaction price.
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In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through OCI, it needs to give
rise to cash flows that are “solely payments of principal and interest (SPPI)” on the principal amount outstanding. This
assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level. Financial assets with cash flows that
are not SPPI are classified and measured at fair value through profit or loss, irrespective of the business model.
For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:
• Financial assets at amortized cost (debt instruments)
• Financial assets at fair value through OCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)
• Financial assets designated at fair value through OCI with no recycling of cumulative gains and losses upon
derecognition (equity instruments)
• Financial assets at fair value through profit or loss
Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are
subject to impairment. Interest received is recognized as part of finance income in the statement of profit or loss and
other comprehensive income. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified
or impaired.
The Company’s financial assets at amortized cost include:
• trade receivables, and
• other receivables.
Financial assets at fair value through profit or loss include financial assets held for trading (e.g., derivative instruments),
financial assets designated upon initial recognition at fair value through profit or loss (e.g., debt or equity instruments),
or financial assets mandatorily required to be measured at fair value (i.e., where they fail the SPPI test). The Company
does not have financial assets are classified as held for trading and financial assets designated upon initial recognition at
fair value through profit or loss. Rather the Company’s financial assets at fair value through profit or loss include:
• Cash and cash equivalents, and
• gold and foreign currency forward sales contracts
The SPPI test for financial assets is applicable to the Company’s trade receivables (subject to provisional pricing). These
receivables relate to sales contracts where the selling price is determined after delivery to the customer, based on the
market price at the relevant quoted price stipulated in the contract. This exposure to the commodity price causes such
trade receivables to fail the SPPI test. As a result, these receivables are measured at fair value through profit or loss from
the date of recognition of the corresponding sale, with subsequent movements being recognized in “fair value
gains/losses on provisionally priced trade receivables” in the statement of profit or loss and other comprehensive
income.
Financial assets at fair value through profit or loss are carried in the statement of financial position at fair value with net
changes in fair value recognized in profit or loss.
The Company does not have any financial assets at fair value through OCI (debt instruments) or any financial assets
designated at fair value through OCI (equity instruments).
A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily
derecognized (i.e., removed from the Company’s consolidated statement of financial position) when:
• The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
• The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay
the received cash flows in full without material delay to a third party under a “pass-through” arrangement; and
either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company
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has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred
control of the asset.
For impairment of the financial assets, the Company, in the case for trade receivables (not subject to provisional pricing)
and other receivables due in less than 12 months, the Company applies the simplified approach in calculating expected
credit losses (ECLs),as permitted by IFRS 9. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead,
recognizes a loss allowance based on the financial asset’s lifetime ECL at each reporting date. For any other financial
assets carried at amortized cost (which are due in more than 12 months), the ECL is based on the 12-month ECL. The 12month ECL is the proportion of lifetime ECLs that results from default events on a financial instrument that are possible
within 12 months after the reporting date. However, when there has been a significant increase in credit risk since
origination, the allowance will be based on the lifetime ECL. When determining whether the credit risk of a financial asset
has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Company considers reasonable and
supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and
qualitative information and analysis, based on the Company’s historical experience and informed credit assessment
including forward-looking information.
A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows and
usually occurs when past due for more than one year and not subject to enforcement activity.
At each reporting date, the Company assesses whether financial assets carried at amortized cost are credit impaired. A
financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash
flows of the financial asset have occurred.
Financial Liabilities
Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss, loans and
borrowings, payables, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. All
financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of
directly attributable transaction costs. The Company’s financial liabilities include:
• trade payables, and
• borrowings
Trade payables represent liabilities for goods and services provided to the group prior to the end of the financial year
which are unpaid. The amounts are unsecured and are usually paid within 30 days of recognition. Trade and other
payables are presented as current liabilities unless payment is not due within 12 months after the reporting period. They
are recognized initially at their fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest
method.
Borrowings are initially recognized at fair value, net of transaction costs incurred. Borrowings are subsequently measured
at amortized cost. Any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption amount is
recognized in profit or loss over the period of the borrowings using the effective interest method. Fees paid on the
establishment of loan facilities are recognized as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some
or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the draw-down occurs. To the extent there
is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalized as a prepayment
for liquidity services and amortized over the period of the facility to which it relates.
Borrowings are removed from the balance sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled
or expired. The difference between the carrying amount of a financial liability that has been extinguished or transferred
to another party and the consideration paid, including any noncash assets transferred or liabilities assumed, is recognized
in profit or loss as other income or finance costs.
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Provisions
Provisions are recognized when the Company or its subsidiaries has a present obligation (legal or constructive) as a result
of a past event, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate
can be made of the amount of the obligation. The amount recognized as a provision is the best estimate of the
consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period. If the effect of the time value
of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that
reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.
Where discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.
Contingent liabilities are recognized in the consolidated financial statements, if estimable and probable, and are disclosed
in notes to the financial information unless their occurrence is remote.
Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed in the notes if their
recovery is deemed probable.
Mine closure and restoration
Provisions for mine closure and restoration are made in respect of the estimated future costs of closure and restoration
and for environmental rehabilitation costs (which include such costs as dismantling and demolition of infrastructure,
removal of residual materials and remediation of disturbed areas) in the accounting period when the related
environmental disturbance occurs. The provision is discounted using a pre-tax rate and the accretion is included in
finance costs. At the time of establishing the provision, the net present value of the obligation is capitalized as part of
the cost of mineral properties. The provision is reviewed on an annual basis for changes in cost estimates, discount rates,
inflation and operating lives. The net present value of changes in cost estimates of the mine closure and restoration
obligations are capitalized to mineral properties.
Restoration activities will occur primarily upon closure of a mine, but can occur from time to time throughout the life of
the mine. As restoration projects are undertaken, their costs are charged against the provision as the costs are incurred.
Long-term employee benefits
Certain long-term employee benefits are specifically payable when employment is terminated. The expected costs of
these benefits are accrued in the period of employment. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive loss in the period in which they
arise. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.
Share capital
Common shares issued by the Company are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuance
of common from treasury shares are recognized in equity, net of tax, as a deduction from the share proceeds.
Share-based payments
The fair value of the employee services received in exchange for the grant of stock options or other share-based
payments plans is recognized as an expense over the vesting period. The total amount to be expensed over the vesting
period is determined by calculating the fair value of the options or other share-based payment plans at the date of grant.
The Company uses the Black-Scholes option pricing model to calculate the fair value of options granted.
The total amount to be expensed is determined with reference to the fair value of the options granted:
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•
•

Including any market performance conditions; and
Excluding the impact of any service and non-market performance vesting conditions, such as profitability, sales
growth targets, and remaining an employee of the entity over a specific time period.

Non-market vesting conditions are included in assumptions about the number of options that are expected to become
exercisable. This estimate is revised at each statement of financial position date and the difference is charged or credited
to the consolidated statements of income (loss) with the corresponding adjustment to equity.
When the options are duly exercised, the Company issues common shares from treasury. The fair value and any proceeds
received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to equity.
Taxation
Tax expense comprises both current and deferred tax expense for the period. Tax expense is recognized in the
consolidated statements of income (loss), except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive
income (loss) or directly in equity.
Current income tax expense is the tax expected to be payable on the taxable income for the year calculated using rates
(and laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date in
the countries where the Company operates. It includes adjustments for tax expected to be payable or recoverable in
respect of previous periods.
Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences arising between the tax basis of
assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred income tax
is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business
combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax
is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantively enacted by the consolidated statements
of financial position date and are expected to apply when the related deferred income tax liability is settled. Deferred
income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that they will be realized in the future. Deferred
income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against
current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same
taxation authority.
Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset (i.e. an asset
that necessarily takes a substantial period of time to become ready for its intended use) are capitalized as part of the
cost of the asset. Capitalization of borrowing costs begins when costs are incurred, and activities are undertaken to
prepare the asset for its intended use and ceases when the asset is substantially complete or commissioned for use. Once
the identified asset is substantially complete, the attributable borrowing costs are amortized over the useful life of the
related asset. All other borrowing costs are expensed in the period they occur.
Revenue recognition
The Company applies the following five-step approach in recognizing revenue from contracts with customers:
•
•
•
•

Identify the enforceable contract with the customer
Identify the separate performance obligations in the contract from transferring the distinct good or service
Determine the transaction price for consideration of transferring the good or service
Allocate the transaction price to the separate performance obligations identified
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•

Recognize revenue when each separate performance obligation is satisfied

The Company’s gold sales are recognized at the date that title passes to the buyer, which is generally when gold is settled
from the refinery. However, title could pass at any stage during the refining process for certain of the Company’s gold
sales. Gold revenues are shown net of local taxes calculated on gross revenues. The Company’s copper concentrate sales
are recognized at the time of delivery based on forward prices for the expected date of final settlement. The final sale
prices are determined by quoted market prices in a period subsequent to the date of sale. In these circumstances.
Exploration expenses
Exploration activities involve the search for mineral resources, the determination of technical feasibility and the
assessment of commercial viability of an identified resource. Exploration expenditures, which include costs associated
with researching and analyzing historical data, gathering data, exploration drilling and sampling, determining
infrastructural requirements and preparing financial viability studies, are expensed until the Company concludes that it
is more likely than not that economically recoverable mineral resources exist.
Income per share
Basic income per share is computed by dividing net income available to common shareholders by the weighted average
number of common shares outstanding during the period. In computing diluted earnings per share, an adjustment is
made for the dilutive effect of the exercise of stock options and warrants. The number of additional shares is calculated
by assuming that outstanding stock options and warrants are exercised and that the proceeds from such exercises were
used to acquire common shares at the average market price during the reporting periods. In periods where a net loss is
reported, all outstanding options are excluded from the calculation of diluted loss per share, as they are anti-dilutive.
Comprehensive income (loss)
Comprehensive income (loss) is the change in the Company’s net assets that results from transactions, events and
circumstances from sources other than the Company’s shareholders and include items that are not included in net profits
such as foreign currency exchange gains or losses related to foreign subsidiaries whose functional currency is different
from the functional currency of the Company and actuarial gains and losses of postemployment benefits.
The Company’s comprehensive income (loss) is presented in the consolidated statements of comprehensive income
(loss) and the consolidated statements of changes in equity.
Segment reporting
An operating segment is a component of an entity (i) that engages in business activities from which it may earn revenues
and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity),
(ii) whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker to make decisions about
resources to be allocated to the segment and assess its performance, and (iii) for which discrete financial information is
available. The Company’s operating segments are identified as: The San Andres Mine, the Sao Francisco Mine, the EPP
Project, the Aranzazu Mine, the Serrote Project, the Rio Novo projects, and Corporate. EPP and the Sao Francisco Mine
are referred to as the “Brazilian Mines”.

4

SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS

The preparation of the consolidated financial statements requires management to make estimates and judgements and
to form assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of contingent liabilities.
Management’s estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other
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factors that management believes to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these
estimates.
The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and
assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and
conditions and may materially affect financial results or the Company’s consolidated statements of financial position
reported in future periods.
Purchase price allocation
Business combinations require judgement and estimates to be made at the date of acquisition in relation to identifying
the acquirer, determining assets and liability fair values. The estimate of reserves and resources is subject to assumptions
relating to life of the mine and may change when new information becomes available.
Changes in reserves and resources as a result of factors such as production costs, recovery rates, grade or reserves or
commodity prices could impact depreciation rates, asset carrying values and decommissioning provision. Changes in
assumptions over long-term commodity prices, market demand and supply, and economic and regulatory climates could
also impact the carrying value of assets.
The excess of the:
• consideration transferred,
• amount of any non-controlling interest in the acquired entity, and
• acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquired entity
over the fair value of the net identifiable assets acquired is recorded as goodwill. If those amounts are less than the fair
value of the net identifiable assets of the business acquired, the difference is recognized directly in profit or loss as a
bargain purchase.
Determination of ore reserves and resources
The Company determines mineral resources and reserves under the principles incorporated in the Canadian Institute of
Mining, Metallurgy and Petroleum standards for mineral reserves and resources, known as the CIM Standards. The
information is regularly compiled by Qualified Persons and reported under National Instrument 43-101, Standards of
Disclosure for Mineral Projects (“NI-43-101”). Mineral reserves and resources determined in this way are used in the
calculation of depletion expense, assessment of impairment charges and the carrying values of assets, and for forecasting
the timing of the payment of mine closure and restoration costs.
There are numerous uncertainties inherent in estimating mineral resources and reserves, and assumptions that are valid
at the time of estimation may change significantly when new information becomes available. Changes in the forecast
prices of commodities, exchange rates, production costs or recovery rates may change the economic status of reserves
and resources and may, ultimately, result in reserves and resources being restated.
Impairment of assets
In accordance with the Company’s accounting policy, each asset or CGU is evaluated at each reporting date to determine
whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount
is performed, and an impairment loss is recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable
amount. The recoverable amount of an asset or CGU is measured at the higher of FVLCD or VIU.
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The determination of FVLCD and VIU requires management to make estimates and assumptions about expected
production and sales volumes, metals prices, reserves, operating costs, mine closure and restoration costs, future capital
expenditures and appropriate discount rates for future cash flows. The estimates and assumptions are subject to risk and
uncertainty, and as such there is the possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may
impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may
be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in the consolidated statements of
income (loss).
If, after the Company has previously recognized an impairment loss, circumstances indicate that the recoverable amount
of the impaired assets is greater than the carrying amount, the Company reverses the impairment loss by the amount
the revised fair value exceeds its carrying amount, to a maximum of the previous impairment loss. In no case shall the
revised carrying amount exceed the original carrying amount, after depreciation or amortization, that would have been
determined if no impairment loss had been recognized.
Valuation of work-in-process inventory
Leach pad inventory is comprised of ore that has been extracted from the mine and placed on the heap leach pad for
further processing. Costs are added to leach pad inventory based on current mining costs and are removed from leach
pad inventory as gold ounces are recovered in the plant, based on the average cost per recoverable ounce on the heap
leach pad. The quantity of recoverable gold in process is an engineering estimate which is based on the expected grade
and recovery of gold from the ore placed on the leach pad. The nature of the leaching process inherently limits the ability
to precisely monitor inventory levels. However, the estimate of recoverable gold placed on the leach pad is reconciled
to actual gold production and the engineering estimates are refined based on actual results over time. The ultimate
recovery of gold from each heap leach pad will not be known until the leaching process is concluded.
Ore in stockpiles is comprised of ore extracted from the mine and available for further processing. Costs are added to
ore in stockpiles at the current mining cost and are removed at the accumulated average cost per ton.
Provisions for mine closure and restoration
The amounts recorded for mine closure and restoration obligations are based on estimates prepared by third party
environmental specialists, if available, in the jurisdictions in which the Company operates or by environmental specialists
within the Company. These estimates are based on remediation activities that are required by environmental laws, the
expected timing of cash flows, and the pre-tax risk-free interest rates on which the estimated cash flows have been
discounted. These estimates also include an assumption on the rate at which the costs may inflate in future periods.
Actual results could differ from these estimates. The estimates on which these fair values are calculated require extensive
judgment about the nature, cost and timing of the work to be completed, and may change with future changes to costs,
environmental laws and regulations and remediation practices.
Income Taxes
Preparation of the consolidated financial statements requires an estimate of income taxes in each of the jurisdictions in
which the Company operates. The process involves an estimate of the Company’s current tax exposure and an
assessment of temporary differences resulting from differing treatment of items, such as depletion and amortization, for
tax and accounting purposes, and when they might reverse.
These differences result in deferred tax assets and liabilities that are included in the Company’s consolidated statements
of financial position. An assessment is also made to determine the likelihood that the Company’s future tax assets will
be recovered from future taxable income. To the extent that recovery is not considered likely, the related tax benefits
are not recognized.
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Judgment is required to continually assess changing tax interpretations, regulations and legislation, to ensure liabilities
are complete and to ensure assets, net of valuation allowances, are realizable. The impact of different interpretations
and applications could be material.

5

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

This note explains the impact on the Company’s financial statements of the adoption of new and revised accounting
standards, effective January 1, 2019, and new accounting pronouncements that have been issued but are not yet
effective, which are expected to be applicable to the Company starting on or after January 1, 2020. Accounting
pronouncements that are not applicable to the Company have been excluded.
New Accounting Policies Applicable for 2019
a)

IFRS 16 ‘Leases’

The Company has adopted IFRS 16, effective January 1, 2019, using the modified retrospective approach; however, the
comparatives for the 2018 reporting period have not been restated and are accounted for under IAS 17, Leases, and IFRIC
4, Determining Whether an Arrangement Contains a Lease, as permitted under the specific transitional provisions in the
standard.
The Company leases different pieces of mining equipment, light vehicles, and real estate property. Such lease contracts
are typically made for fixed periods of one to five years but may have extension options. Lease terms are negotiated on
an individual basis and contain a wide range of different terms and conditions. The lease agreements do not impose any
covenants on the Company and leased assets are not used as security for borrowing purposes. Until the end of 2018,
these leases were classified as operating leases.
Per the adoption of IFRS 16, the Company recognized lease liabilities in relation to leases which had previously been
classified as operating leases under the principles of IAS 17 Leases. These liabilities were measured at the present value
of the remaining lease payments, discounted using the interest rate implicit in the individual lease, if the rate could be
readily determined, or the Company’s incremental borrowing rates, if the rate could not be readily determined, as of
January 1, 2019. According to IFRS 16, each lease payment is allocated between the lease liability and finance cost. The
finance cost, or amortization of the discount, on the lease liability is charged to the consolidated statements of income
and comprehensive income using the effective interest method so as to produce a constant periodic rate of interest on
the remaining balance of the lease liability for each period.
The Company notes that the weighted average discount rate applied to the lease liabilities on January 1, 2019 was 8%.
In determining the net present value of the following lease payments in the calculation of the lease liability on January
1, 2019, the Company has considered the following:
•
•
•
•
•
•

Fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable;
Variable lease payments that are based on an index or a rate;
Amounts expected to be payable by the Company under residual value guarantees;
The exercise price of a purchase option if the Company is reasonably certain to exercise that option;
Where a lease contains an extension option, the lease payments for the extension period were included in the
calculation of the lease liability if the Company was reasonably certain that it would exercise the option; and
Payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Company exercising that option.
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Additionally, there were no adjustments that were required upon adoption of IFRS 16 for finance leases as the Company
did not have any leases previously classified as such as of December 31, 2018.
The effects of adoption of IFRS 16, as reflected on January 1, 2019, were to recognize a lease liability of $905. The short
and long-term lease liabilities as at December 31, 2019 and upon adoption of IFRS 16 on January 1, 2019 are shown in
the table below:
Balance at December Balance at January
31, 2019
1, 2019
$

Short-term portion of lease liability
Long-term portion of lease liability

(761) $
(560)
(1,321) $

$

(464)
(441)
(905)

As shown in the table above, the total lease liability recognized as at January 1, 2019 was $905. The right-of-use assets
were measured at an amount equal to the lease liability as of January 1, 2019.
As shown in Note 13, the right-of-use assets are presented as part of Property, Plant and equipment in the consolidated
statements of financial position. The depreciation of right-of use assets is presented within depreciation, depletion, and
amortization costs in the operating activities section of the consolidated statements of cash flows. The right-of-use assets
are depreciated over the shorter of the asset’s useful life and the lease term on a units of production basis. Depreciation
of right-of-use assets are now included within depletion and amortization expense in the operating activities section of
the consolidated statements of cash flows.
The right-of-use assets relate to the following types of assets:
Balance at December Balance at January
31, 2019
1, 2019
$

Vehicles
Land and Buildings
Machinery and equipment

910
265
124
1,299

$

$

40
400
465
905

$

The corresponding lease liabilities are presented within the current and long-term liabilities in the consolidated
statements of financial position. Interest expense on lease liabilities are presented within Finance costs on the
consolidated statements of income. Cash payments for the interest and principal portions of lease liabilities are shown
as cash flows from financing activities in the consolidated statements of cash flows.
The effects of adoption of IFRS 16 by segments, as reflected on January 1, 2019, are shown in the table below:
San Andres Mine Brazilian Mines
Right-of-use assets
Lease Liabilities

$
$

354 $
(354)
- $

74 $
(74)
- $

Aranzazu Mine
185 $
(185)
- $

Corporate

Rio Novo Projects

220 $
(220)
- $

72 $
(72) $
- $

Total
905
(905)
-

The change in accounting policy affected the following items in the consolidated statements of financial position on
January 1, 2019:
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Amount
Property, Plant and Equipment - Right-of-use assets - Increase in Assets
Lease Liabilities - Increase in Liabilities

$
$

905
(905)
-

Until the end of 2018, payments made under operating leases were charged to the consolidated statements of income
on a straight-line basis over the period of the lease; thus, operating lease payments were fully included in calculations of
earnings per share. On adoption of IFRS 16, only depreciation charged from right-of-use assets and interest expense on
lease liabilities are now included in the consolidated statements of income; and therefore, included in calculations of
basic and diluted earnings per share.
Principal portions of lease payments are not included in the consolidated statements of income and are instead applied
against the lease liability in the consolidated statements of financial position.
Short-term lease payments, payments for leases of low-value assets, and variable lease payments that do not depend on
an index or rate are not included in the measurement of lease liabilities and are not shown in the consolidated statements
of financial position in accordance with IFRS 16. These payments are shown within general and administrative expenses
within the consolidated statements of income and within the operating activities section of the consolidated statements
of cash flows. The net increase/decrease in cash and cash equivalents did not change as a result of adoption of IFRS 16.
Practical expedients applied
In applying IFRS 16 for the first time, the Company has considered the following practical expedients permitted by the
standard:
•
•
•
•
•

The use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
The accounting for operating leases with a remaining term of less than 12 months as at January 1, 2019 as
short-term leases;
The exclusion of low value leases;
The exclusion of initial direct costs for the measurement of the right-of-use asset at the date of initial
application; and
The use of hindsight in determining the lease term where the contract contains options to extend or terminate
the lease.

The Company has also elected not to apply IFRS 16 to contracts that were not identified as containing a lease under IAS
17 and IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease.
The significant judgments, estimates, and assumptions made by management applied in the preparation of these
financial statements, specifically as they relate to IFRS 16 Leases, primarily included evaluating the appropriate discount
rate to use to discount the lease liability for each lease or groups of assets covered under leases, as well as determining
the lease term, when the lease contained an extension option, and assessing if the Company was reasonably certain that
it would exercise the extension option. Significant judgments, estimates, and assumptions over both of these factors
would affect the present value of the lease liabilities upon adoption of the new accounting standard, as well as the
associated value of the right-of-use assets.
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New Accounting Policies Applicable for 2020
In March 2018, the International Accounting Standards Board (IASB) issued a revised “Conceptual Framework for
Financial Reporting” which is currently being used by the Board and Interpretations Committee of the IASB in developing
new pronouncements. The revision includes definitions of an “asset” and a “liability” along with new guidance on
measurement, derecognition, presentation, and disclosure. However, preparers of the financial statements will only
begin referring to the new framework effective for annual periods beginning on or after January 1, 2020.

6

DIVESTURE – MNERACAO VALE VERDE LTDA

On December 1, 2017, the Company announced that it had entered into a purchase and sale agreement to sell Mineracao
Vale Verde Limitada (Brazil) (“MVV”), which owns the Serrote de Laje project in Brazil (the “Serrote Project”) for an
aggregate consideration of $40 million. The aggregate consideration comprised a cash payment of $30 million (paid), as
well the delivery by the purchasers of a subordinated unsecured note in the principal amount of $10 million, payable
from 75% of excess cash from the project after the project has repaid project financing and operating cash requirements
(variable consideration). The subordinated unsecured note will be recognized when, in management’s judgement, it is
probable that the payment will occur, and that the amount recorded will not reverse in future periods. The transaction
closed on March 22, 2018, and as a result, a net gain of $3,945 was recognized on the income statement for the year
ended December 31, 2018.
On completion of the transaction, the Company transferred the accumulated foreign currency adjustments related to
the Serrote Project to the income statement ($15,915).

7

ACQUISITION OF RIO NOVO GOLD INC.

On December 18, 2017 the Company and Rio Novo Gold Inc. (“Rio Novo”) entered into an agreement to combine and
create a portfolio of mining properties with a long-term production life (the “Merger”).
On February 22, 2018 the Company and Rio Novo announced, in accordance with Multilateral Instrument 61-101
– Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (“MI 61-101”), that the combination of the Company
and Rio Novo was approved by their respective shareholders at special meetings of the respective shareholders. On
March 2, 2018, the Company and Rio Novo announced the completion of the combination under section 170 of the BVI
Business Companies Act, 2004 under which the Company combined with Rio Novo and the separate corporate existence
of Rio Novo ceased.
Upon consummation of the Merger, all of the shares in Rio Novo were automatically converted into the relevant number
of shares of the Company with the holders of Rio Novo shares receiving 0.0053 common shares of the Company for every
Rio Novo share held (being 947,396 shares of the Company). As part of the Merger, the Company issued: (i) 31,418
common shares to holders of Rio Novo deferred share units outstanding as of December 18, 2017, and (ii) options to
acquire 10,070 Company common shares to holders of Rio Novo options (which were cancelled).
The common shares issued under the agreement in exchange for Rio Novo shares represent approximately 22% of the
post-transaction issued and outstanding common shares of the Company.
The companies were under common control and as such the transaction is outside the scope of IFRS 3 - Business
combinations; however, management has concluded that the activities of Rio Novo constitute a business. Consequently,
management has elected to apply IFRS 3, by analogy, to account for the combination of businesses under common
control whereby the Company was the acquirer.
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The approval of the transaction was conducted in accordance with MI 61-101 because of Northwestern’s shareholdings
in each of the Company and Rio Novo.
The consideration paid by the Company has been allocated to the assets acquired and liabilities assumed, as follows:
Value of 978,814 common shares issued as consideration
Value of 10,070 Stock Options issued as consideration
Total purchase consideration

$ 20,805
113
20,918

Other assets
Property, plant and equipment
Accounts payable and accrued liabilities
Future income tax liabilities
Debts
Total net assets acquired

53
50,478
(2,201)
(1,978)
(3,576)
42,776

Gain on acquisition, net of tax

$ 21,858

The identified assets and liabilities, which included other assets, property, plant and equipment, accrued payables and
debt were recorded at their estimated fair values, which exceeded the fair value of the purchase price of the business.
As of March 31, 2019, these estimated fair value amounts were considered final.
Accordingly, the acquisition has been accounted for as a bargain purchase and, as a result, the Company recognized a
gain associated with the acquisition. The gain on acquisition is included in the consolidated statements of income (loss).
The Company notes that the reason for the bargain purchase to be recognized was due to the fact that this acquisition
was from another entity which was under common control and the valuation of the assets were determined by a thirdparty to be worth more than the value of the common shares and stock options issued as consideration.

8

VALUE ADDED TAXES AND OTHER RECEIVABLES
December 31, 2019 December 31, 2018

Value added taxes receivable

$

33,461

$

30,488

Trade receivables

6,427

3,413

Other receivables

541

597

(62)

Provision for bad debts - trade receivables

-

Total trade and other receivables

40,367

34,498

Less: non-current portion of receivables

(8,897)

(10,123)

Trade and other receivables recorded as current assets

$

31,470

$

24,375

Due to their short-term maturities, the fair value of trade and other receivables approximate their carrying value.
Trade receivables are recognized initially at the amount of consideration that is unconditional, unless they contain
significant financing components, when they are recognized at fair value. The Company holds the trade receivables with
the objective of collecting the contractual cash flows and therefore measures them subsequently at amortized cost using
the effective interest method. The Company notes that such receivables arise when ore that has been produced has been
shipped to the buyer in accordance to the applicable agreement. The Company does not recognize any receivables
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related to ore that is estimated or has not yet been produced. As of December 31, 2019, the company has a provision
for expected credit losses for $62.
Value added tax receivables are expected to be recovered, taking into consideration the different alternatives available
to the company, including: (1) Reimbursement from government authorities, (2) Used as credit for income tax payments
and (3) As payment to certain suppliers. The company and their tax advisors are constantly reviewing the options
available to ensure the recoverability of these balances.

9

INVENTORY
December 31, 2019 December 31, 2018

Finished product

$

8,883

$

10,358

6,577

5,747

Parts and supplies

22,571

23,157

Provision for inventory obsolescence

(4,496)

(4,805)

Work-in-process

Total inventory

$

33,535

$

34,457

During the year ended December 31, 2019, the cost of inventories recognized as an expense (Note 21) was $177,941
(2018: $140,427).

10

OTHER CURRENT ASSETS
December 31, 2019 December 31, 2018

Prepaids expenses

$

5,290

$

849

Deposits
$

6,139

4,934
686

$

5,620

Prepaid expenses are prepayments made for general working capital needs such as advances to suppliers and general
prepayment of general and administrative expenses like insurance and mining concessions.

11

OTHER LONG- TERM ASSETS
December 31, 2019 December 31, 2018

Non-current portion of value added taxes receivables (note 8)
Other long-term receivables and deposits

$
$

12

8,897
856
9,753

$
$

PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

Property, plant and equipment movements for the years ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:
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Net book value at December 31, 2018
Additions
Disposals
Reclassifications and adjustments
Depletion and amortization
Net book value at December 31, 2019
Consisting of:
Cost
Accumulated depletion and amortization

Net book value at January 1, 2018
Additions
Disposals
Impairment Reversal Aranzazu
Acquisition of Rio Novo Gold Inc
Reclassifications and adjustments
Depletion and amortization
Net book value at December 31, 2018
Consisting of:
Cost
Accumulated depletion and amortization

27(d)

Furniture,
fixtures and
Right of use Assets under
Mineral
Land and
Plant and
equipment
assets
construction
properties
buildings
machinery
$
124,397 $
36,390 $
6,742 $
26,494 $
- $
11,174 $
6,495
3,071
270
2,012
1,795
16,340
(112)
(241)
11,148
9,101
980
(21,229)
(10,934)
(3,423)
(241)
(7,237)
(496)
$
131,106 $
45,139 $
6,771 $
22,137 $
1,299 $
6,044 $
$
$

276,855 $
(145,749)
131,106 $

92,087 $
(46,948)
45,139 $

18,702 $
(11,931)
6,771 $

120,170 $
(98,033)
22,137 $

1,795 $
(496)
1,299 $

Furniture,
fixtures and
Mineral
Land and
Plant and
equipment
properties
buildings
machinery
$
41,244 $
25,456 $
955 $
9,004
12,566
7,279
335
8,170
32,535
8,443
12,723
44,798
5,680
171
(6,746)
(4,959)
(227)
(3,403)
$
124,397 $
36,390 $
6,742 $
26,494
$
$

259,213 $
(134,815)
124,397 $

79,915 $
(43,525)
36,390 $

18,432 $
(11,690)
6,742 $

6,044 $
6,044 $

Assets under
construction
$
4,042 $
8,882
(1,579)
(171)
$
11,174 $

117,290 $
(90,796)
26,494 $

11,174 $
11,174 $

Total
205,197
29,983
(353)
(22,331)
212,496
515,653
(303,157)
212,496

Total
80,700
37,233
(1,579)
53,701
50,478
(15,335)
205,197
486,023
(280,826)
205,197

For the years ended December 31, 2019 and 2018, depletion and amortization expenses of $22,344 and $15,720
respectively, have been charged to cost of goods sold.
The right of use assets corresponds to the lease liability obligations discussed under Note 18(b) below.
On December 31, 2018, the Company conducted an impairment reversal analysis whereby the carrying values of the
property, plant and equipment, including mineral properties, of the Aranzazu Mine were compared to the mine’s fair
value less cost to dispose using the value-in-use methodology, which was determined to be higher than the carrying
values. The estimated future cash flows (i.e. recoverable amount) was determined to be $73.6M. The estimated future
cash flows utilized in the value-in-use cash flow models incorporated the Company’s best estimates of future metals
production based on new mine plans developed, consensus metal pricing, estimates of operating costs, capital
expenditures and residual values and fluctuations in the exchange rates between the United States dollar and the
Mexican peso. The Company utilized a mill recovery for copper of 88%, consensus copper prices ranging from $2.95 per
pound in 2019 to $3.10 for the remaining five (5) years, and gold prices of $1,300 per ounce over the remaining six (6)
economic years of the Aranzazu life-of-mine and discounted these cash flows using a 15% discount rate, which was based
on the Company’s tax effected weighted average cost of capital, in order to obtain the estimated fair value of the
Aranzazu Mine. The Company’s estimate of future cash flows is subject to risks and uncertainties and therefore could
change in the future if the underlying assumptions change. Such changes could be material.
The Company’s analysis concluded that certain assets of the Aranzazu Mine were no longer impaired as at December 31,
2018 and, as a result, the Company recorded an impairment reversal of $53,701 on the property, plant and equipment
of Aranzazu. This impairment reversal resulted in an increase in the value of mineral properties of $32,535, land and
buildings of $8,443, and plant and machinery of $12,723.
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Effective December 10, 2018, the Company commenced commercial production at its Aranzazu Mine. As a result, both
revenue and operating costs for Aranzazu are recognized in the consolidated statements of income and comprehensive
income. In addition, the mine development cost related to Aranzazu was reclassified to property, plant and equipment
and depletion commences. As part of the commercial production ramp-up, the Company capitalized interest of $0 for
2019 (2018 - $860) to mineral property.
On March 22, 2018, the Company closed the sale of MVV which owns the Serrote Project. The impacts of this operation
are summarized in Note 6 above.
On March 2, 2018, the Company and Rio Novo announced the completion of the Merger. The impacts of this operation
are summarized in Note 7 above.

13

TRADE AND OTHER PAYABLES
December 31, 2019 December 31, 2018

Trade accounts payable

$

34,634

$

6,971

Other payables

31,495
5,415

Accrued liabilities

11,503

9,845

Deferred revenue

3,884

3,653

Accounts Payable

14

$

56,992

$

50,408

DEBTS
December 31, 2019 December 31, 2018

Term loans (note 14 (a))

$

Total debt
Less: current portion

a)

$

-

Working capital facility payable to Yamana (note 14 (b))

Non-current portion

42,954

$

29,167
1,434

42,954

30,601

(22,104)

(12,004)

20,850

$

18,597

Term loans

i) Banco de Occidente, S.A. (“Banco Occidente”)
On November 18, 2016, the Company, through Minosa, received another approval for a $1,800 short-term promissory
note (the “Second Promissory Note”) from Banco Occidente for working capital requirements. The Second Promissory
Note bears an annual interest rate of 7.0% with a grace period of one year and a maturity date of November 17, 2019.
During the first quarter of 2019, Banco Occidente approved a three-month grace of period on principal payments from
December 2018 to February 2019 and extended the maturity date to February 2020. As at December 31, 2019, the
outstanding balance on the Second Promissory Note was $159 (December 31, 2018: $929). For the year ended December
31, 2019, the Company incurred $45 of interest expenses (December 31, 2018: $93) which were recorded as finance
costs.

28| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

On April 1, 2019, the Company, through Minosa, received another approval for a $2,000 short-term promissory note (the
“Third Promissory Note”) from Banco Occidente for working capital requirements. The Third Promissory Note bears an
annual interest rate of 7.5% with a grace period of six months and a maturity date of October 2, 2020. As at December
31, 2019, the outstanding balance on the Third Promissory Note was $2,000 (December 31, 2018: $nil). For the year
ended December 31, 2019, the Company incurred interest expenses of $71 which were recorded as finance costs.
ii) Banco ABC Brasil S.A. (“ABC Bank”)
During the first quarter of 2017, the Company through Apoena, entered into a $3,162 loan agreement with ABC Bank for
working capital requirements. The loan bears an annual interest rate of 5.38% with a grace period of one year and a
maturity date of July 15, 2019. As at December 31, 2019, the outstanding balance of the loan from ABC Bank was $0
(December 31, 2018: $1,165). For the year ended December 31, 2019, the Company incurred $12 of interest expenses
(December 2018: $128) which were recorded as finance costs.
During the second quarter of 2019, the Company through Apoena, entered into a $4,068 loan agreement with ABC Bank
for working capital requirements (the “Second Loan”). The Second Loan bears an annual interest rate of 6.40% with a
grace period of 12 months and a maturity date of August 2021. As at December 31, 2019, the outstanding balance of the
Second Loan was $4,107 (December 31, 2018: $nil). For the year ended December 31, 2019, the Company incurred
interest expenses of $209 which were recorded as finance costs.
During the second quarter of 2019, the Company through Apoena, entered into a $2,677 loan agreement with ABC Bank
for working capital requirements (the “Third Loan”). The Third Loan bears an annual interest rate of 6.4% with a grace
period of twelve months and a maturity date of July 2021. As at December 31, 2019, the outstanding balance of the Third
Loan was $2,708 (December 31, 2018: $nil). For the year ended December 31, 2019, the Company incurred interest
expenses of $74 which were recorded as finance costs.
iii) Banco Atlántida
During the second quarter of 2017, the Company through Minosa, entered into a $7,000 loan agreement with Banco
Atlántida for investment capital for the development of the phase 6 heap leach project and drew down $4,000 on the
loan agreement. In May 2017, the Company drew down a balance of $4,000; and, later on in October 2017, drew down
the remaining balance of $3,000. The loan bears an annual interest rate of 7.3% with a grace period of one year and a
maturity date of July 15, 2023. As at December 31, 2019, the outstanding balance of the loan from Banco Atlántida was
$5,949 (December 31, 2018: $6,314). For the year ended December 31, 2019, the Company incurred $454 of interest
expenses (2018: $516) which were recorded as finance costs.
iv) Santander Brazil
During the first quarter of 2019, the Company through Apoena, entered into a $4,500 loan agreement with Banco
Santander Brazil for working capital requirements. The loan bears an annual interest rate of 7.70% with a maturity date
of January 2020. During the fourth quarter of 2019, the Company through Apoena, entered into a discussion with Banco
Santander Brazil to refinance the $4,500 loan agreement for working capital requirements. Refer to the Subsequent
Events
As at December 31, 2019, the outstanding balance of the loan was $4,822 (December 31, 2018: $nil). For the year ended
December 31, 2019, the Company incurred interest expenses of $322 which were recorded as finance costs.
v) Banco Votorantim
During the second quarter of 2019, the Company through Apoena, entered into a $3,602 loan agreement with Banco
Votorantim for working capital requirements. The loan bears an annual interest rate of 6.50% with a grace period of one
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year and a maturity date of September 2022. As at December 31, 2019, the outstanding balance of the loan was $3,661
(December 31, 2018: $nil). For the year ended December 31, 2019, the Company incurred interest expenses $59 which
were recorded as finance costs.
vi) FIFOMI Credit Facility
On December 9, 2019, the Company through Aranzazu, entered into credit facility denominated in Mexican Pesos (MXN)
of 69.5M or an equivalent of $3.6M USD with Fideicomiso de Fomento Minero (“FIFOMI”) for working capital
requirements. The facility bears an annual interest rate per the annual TIIE rate from the Central Bank of Mexico plus 4
bps, ending on a 11.99%, with a grace period of twelve (12) months and a maturity date of November 20, 2024. As at
December 31, 2019, the outstanding balance of the loan was $3,596 (December 31, 2018: $nil). For the year ended
December 31, 2019, the Company incurred interest expenses $13 which were recorded as finance costs.
vii) IXM S.A. (formerly Louis Dreyfus) (“IXM”)
On March 8, 2018, the Company through Aranzazu, entered into a $20,000 loan facility (the “Facility”) and an off-take
agreement (the “Off-Take Agreement”) with IXM for the re-start of operations and copper concentrates to be produced
from its wholly-owned Aranzazu mine (the “Project”) located within the Municipality of Concepción del Oro in the
Northeastern region of the State of Zacatecas, Mexico.
The Facility includes a 12-month grace period and is subject to customary conditions, including but not limited to, the
repayment of the Company’s outstanding loan with Auramet International LLC which was repaid in full in March 2018.
The Facility is guaranteed by the Company and its interests in the Project and the San Andres gold mine. The Off-Take
Agreement covers 100% of the copper concentrates to be produced from the Project.
On December 12, 2019, the Company entered into an amendment whereby the facility was extended until July 31, 2021
from the original due date of March 2021. The facility bears an annual interest rate equal to one-month LIBOR plus 700
bps. The amendment stipulates as well minimum liquidity requirements for the subsidiary at all times: (i) from December
31, 2019 to February 28, 2020 not less than $1.5M; (ii) from February 29, 2020 until April 29, 2020 not less than $2M;
and, (iii) from April 30, 2020 to July 31, 2021 not less than $2.5M. Additionally, the Company is to maintain liquid deposits
of not less than $3M at all times for the term. Furthermore, Aranzazu has the right to make prepayments without penalty.
As at December 31, 2019, the outstanding balance of the loan from IXM was $15,952 (December 31, 2018: $20,000). For
the year ended December 31, 2019, the Company incurred interest expenses of $1,675 (2018: $69) which were recorded
as finance costs.
viii) Promissory Notes of Rio Novo
On completion of the Merger with Rio Novo, the Company assumed the obligations of the demand promissory notes
issued by Rio Novo in favor of Northwestern which, as at December 31, 2019, totaled $nil (December 31, 2018: $758).
On April 16, 2018, the Company entered a payment schedule with Northwestern pursuant to which the Company agreed
to repay the notes with quarterly repayment terms, inclusive of the 8% interest.
b)

Working Capital Facility - EPP

On March 28, 2018, Apoena and the Company entered into an agreement with Yamana Gold Inc. (“Yamana”) and Serra
da Borda Mineracao e Metalurgia S.A., a company affiliated with Yamana, with respect to the repayment of the working
capital facility provided to Apoena in connection with the acquisition of the EPP Project. Pursuant to the agreement,
Apoena and the Company acknowledged a debt of $9,638 with repayment terms as follows: (i) $5,000 on March 28, 2018
(paid); (ii) $1,000 each on June 30, 2018 (paid) and September 30, 2018 (paid); (iii) $1,400 on December 31, 2018 (paid);
and (iv) $1,461 on March 30, 2019.
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As at December 31, 2019, the outstanding balance of the working capital facility was $nil (December 31, 2018: $1,434).
For the year ended December 31, 2019, the company incurred interest expenses of $28 (2018: $455) which were
recorded as finance costs.

15

INCOME TAXES

a)

Income tax (recovery) expenses

Income tax expenses included in the consolidated statements of income for the years ended December 31, 2019 and
2018 are as follows:
Current income tax expense in respect of the current year
Adjustment to current income tax expense in respect of prior periods
Current income tax expense
Deferred income tax (recovery)/expense
Income tax (recovery) expense

$

2019

8,832 $
8,832
(18,375)
(9,543) $

$

2018
2,055
(1,128)
927
4,479
5,406

The reconciliation of income taxes calculated at the applicable statutory tax rate to the income tax expense shown in
these financial statements is as follows:

Income before income taxes
Difference in statutory tax rates in foreign jurisdictions
Non-deductible expenses
Deferred tax assets not recognized
Effect of foreign exchange on income taxes
Withholdings taxes on distribution
Mexican royalty regime
Indexation of losses and other
Income tax (recovery) expense

$

2019
(15,343) $

2018
(57,458)

$

6,552
1,981
(16,424)
300
1,176
(592)
(2,536)
(9,543) $

15,542
23,364
(36,034)
6,230
468
4,028
(8,192)
5,406

The statutory tax rate in 2019 and 2018 reflects the rate in the British Virgin Islands of 0%.
b)

Deferred income tax assets and liabilities

Deferred tax liabilities on the consolidated statements of financial position consist of:
Net deferred income tax assets (liabilities) are classified as follows:

December 31, 2019 December 31, 2018

Deferred income tax assets
Deferred income tax liabilities

$
$
$
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The movement in the net deferred income tax asset (liability) account was as follows:
2019
$

Balance, January 1
Recovered from (charged to) the statement of income
Recorded on purchase of business
Recorded through other comprehensive income
Exchange differences
Balance, December 31

$

2018

(8,539) $
18,375
189
(324)
9,701 $

(1,810)
(4,479)
(1,978)
(155)
(117)
(8,539)

The following temporary differences and tax losses give rise to deferred income tax assets and liabilities as at:
2019
$

Tax losses carried forward
Property, plant and equipment
Other deductible (taxable) temporary differences
Net deferred income tax assets (liabilities)

$

2018

18,879 $
(10,036)
858
9,701 $

(4,907)
(3,632)
(8,539)

In 2019, given the Aranzazu mine’s past two years of taxable profits and considerations of the current expected future
taxable profits, management recognized an effect of $18,879 of previously unrecognized tax losses. Management
considered it probable that future taxable profits would be available against which such losses can be used
Temporary differences and tax losses arising in Honduras and Brazil (Honduras, Brazil, and Mexico in 2018) have not been
recognized as deferred tax assets due to the fact that management has determined it is not probable that sufficient
future taxable profits will be earned in these jurisdictions to recover such assets. The unrecognized deferred tax assets
are summarized as follows:
$

Tax losses carried forward
Provision for mine closure and restoration
Other deductible (taxable) temporary differences
Unrecognized deferred income tax assets

$

2019
12,974 $
6,224
22,719
41,917 $

2018
32,010
7,852
16,840
56,702

Management assesses these temporary differences regularly and adjusts the unrecognized deferred tax assets in the
period when management determines it is probable that some portion of the assets will be realized.

16

PROVISION FOR MINE CLOSURE AND RESTORATION
December 31, 2019

Balance, beginning of year
Accretion expense
Change in estimate
Change in estimate for properties in care and maintenance
Balance, end of year
Less: current portion
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Provision for mine closure and restoration is related to the closure costs and environmental restoration associated with
mining operations. The provisions have been recorded at their net present values, using discount rates based upon the
risk-free rates of 4.4%, 7.14%, and 8.86% for Brazil, Mexico, and Honduras, respectively. The provisions have been
remeasured at each reporting date, with the accretion expense being recorded as a finance cost. The change in estimate
increased during 2019 was primarily driven by the changes in discount rates and inflation rates across all sites and
increased additional costs for the Aranzazu mine due to the full year activity since the ramp-up in commercial production.
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OTHER PROVISIONS
Long-term employee Provision for judicial
contingencies
benefits

At December 31, 2017

$

Periodic service and finance cost
Change in provision for the year
Actuarial changes

7,467

(946)
-

1,120
(946)
(711)

(296)

-

(296)

(74)

-

(74)

$

6,049 $

511 $

6,560

$

867
424
757
(701)
(126)
7,270 $

(173)
(10)
328 $

867
251
757
(701)
(136)
7,598

Impact of currency translation
Periodic service and finance cost
Change in provision for the year
Actuarial changes
Settlement during the year
Impact of currency translation
At December 31, 2019

1,457 $

1,120
(711)

Settlement during the year
At December 31, 2018

6,010 $

Total

Long-term employee benefits liability exists as a result of a legal requirement in Honduras pursuant to which the company
is obligated to pay a severance payment based on the years of service provided by an employee without regard to the
cause of termination.
The most recent actuarial valuation for the long-term employee benefits provision was performed at December 31, 2019.
The principal assumptions used for the purpose of the actuarial valuation were as follows:

Discount rates
Salary increase rate (administrative)
Salary increase rate (operation)
Long term inflation
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2019

2018

8.60%
7.50%
7.50%
5.00%

10.00%
7.50%
7.50%
5.00%

Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.
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OTHER LIABILITIES
December 31, 2019 December 31, 2018

NSR royalty (note 18 (a))

$

1,183

$

2,090

Lease payment obligation (note 18 (b))

1,321

-

Total other liabilities

2,504

2,090

(1,944)

Less: current portion of other liabilities
$

a)

560

(1,346)
$

744

NSR Royalty
December 31, 2019 December 31, 2018

Balance, beginning of year

$

2,090

Accretion expense

82

Royalty payments

(928)

$

71
(1,350)

(61)

Change in estimate
Balance, end of period
Less: current portion
$

3,338

31

1,183

2,090

(1,183)

(1,346)

-

$

744

In 2011, the Company completed a restructuring of its contractual obligations, which resulted in the settlement of the
deferred purchase consideration and the granting of a NSR Royalty equal to 1.5% on the net sales from the San Andres
Mine, the Sao Francisco Mine, and the Company’s former Sao Vincente Mine, commencing on March 1, 2013 and up to
a cumulative royalty amount of $16,000. The liability has been recorded at its net present value using a discount rate of
5% (2018: 5%). The liability is re-measured at each reporting date, with the accretion expense and change in estimate
being recorded within finance costs and other gains, respectively. The total undiscounted amount of the estimated
obligation at December 31, 2019 is approximately $1,219 and is expected to be incurred through 2020.
For the year ended December 31, 2019, the Company recorded accretion expenses of $82 (2018: $71) within finance
costs and a change in estimate gain of $61 (2018: a change in estimate gain of $31), within other gains (losses) on the
consolidated statements of income.
Subsequent to December 31, 2019, the Company made a royalty payment of $416.
b)

Lease Payment Obligation

Balance at inception at 1/1/19
Additions to lease obligation
Accretion expense
Lease payments
Balance, end of period
Less: short-term portion
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December 31, 2019
905
890
49
(523)
1,321
(761)
$
560

Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

As noted in Note 5a, the Company adopted IFRS 16 Leases on January 1, 2019. On adoption of IFRS 16, the Company
recognized lease liabilities in relation to leases which had previously been classified as operating leases under the
principles of IAS 17 Leases. These liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments,
discounted using the interest rate implicit in the individual lease, if the rate could be readily determined, or the
Company’s incremental borrowing rates, if the rate could not be readily determined, as of January 1, 2019. The weighted
average discount rate applied to the lease liability on January 1, 2019 was 8%. Lease liabilities are now included within
current and long-term liabilities in the consolidated statements of financial position.
The finance cost or amortization of the discount on the lease liability is charged to the consolidated statements of income
and comprehensive income using the effective interest method.
The following table is a summary of the carrying amounts of the Company’s lease liabilities measured at the present
value of the remaining lease payments that are recognized in the Consolidated Statements of Financial Position as of:

Balance at
December 31, 2019
$

Short-term portion of lease liability
Long-term portion of lease liability

(761)
(560)
(1,321)

$

The table below analyzes the Company’s lease liabilities into relevant contractual maturity date groupings based on the
remaining period at the Consolidated Statements of Financial Position date to the contractual maturity date of the lease.
The amounts shown in the table are the contractual undiscounted cash flows related to lease liabilities as follows:

Lease Liabilities

19

SHARE CAPITAL

a)

Authorized

Within
1 year
$

644
644

2 to 3
years
$

857
857 $

4 to 5
years

144
144

Total Contractual
Cash Flows
1,644
$
1,644

$

Carrying Amount
1,321
1,321

The Company has authorized an unlimited number of common shares.
b)

Share consolidation

On December 31, 2018, the Company completed the consolidation of the issued and outstanding common shares of the
Company on the basis of one (1) post-consolidation share for each ten (10) pre-consolidation shares. The total
outstanding common shares after the share consolidation was 4,337,733.
All information in these consolidated financial statements is presented on a post-share consolidation basis. As a result of
the share consolidation, the number, exchange basis or exercise price of all stock options and warrants have been
adjusted to reflect the ten-for-one share consolidation.
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c)

Stock options

A continuity of the Company’s stock options issued and outstanding are as follows:

Number
of options
Balance, December 31st, 2017
Granted
Exercised

Weighted average
price CAD$

71,390

17.12

177,981

22.78

(2,400)

9.05

Forfeited

(28,180)

29.41

Balance, December 31st, 2018

218,791

20.23

Granted

65,872

23.50

Exercised

(16,132)

10.57

Forfeited

(40,181)

11.91

Balance, December 31st, 2019

230,150

$22.62

As at December 31, 2019, the Company had 230,150 options issued and outstanding as follows:

Exercise price
CAD$

Options outstanding

19.81
14.15
24.53
23.50
23.50
20.30

1,325
5,565
2,120
130,118
71,272
19,750
230,150

Options Exercisable
1,325
5,565
2,120
19,750
28,760

Remaining contractual
life (years)
1.98
1.98
1.98
7.21
7.52
2.41

Expiry dates
March 21, 2021
March 21, 2021
March 21, 2021
June 12, 2026
October 5, 2026
August 26, 2026

Canadian Dollars (CAD$)

The fair value at grant date is independently determined using the Black-Scholes model. The model inputs for options
granted during the year ended December 31, 2019 included:
Expected volatility
Risk-free interest rate
Weighted average share price for options granted
Expected life in years
Expected forfeiture rate
Expected dividend yield

2019
74%
1.24%
CAD $22.29
5.6
12%
0%

2018
89%
2.90%
CAD $22.78
4.4
12%
0%

Canadian Dollars (CAD$)

d)

Share-based payment expense

Share-based payment expense is measured at fair value and recognized over the vesting period from the date of grant.
For the twelve months ended December 31, 2019, share-based payment expense recognized in general and
administrative expense was $449 (2018: $473).
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During the twelve months ended December 31, 2019, the Company granted 65,872 stock options (2018: The Company
granted 177,981 stock options).
e)

Dividends declared

The Company has declared dividends of $3,044 to be paid out in 2020 with the accrual included within the Trade and
other payables line item on the statement of financial position.
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NET REVENUE
2019

Gold Revenue

$

2018

159,071

$

162,220

Copper & Gold Concentrate Revenue

70,705

2,349

Other

(3,574)

(6,867)

$

21

226,202

$

157,702

COST OF GOODS SOLD BY NATURE
2019

Direct mine and mill costs
Direct mine and mill costs - Contractors
Direct mine and mill costs - Salaries
Depletion and amortization

$

$

96,327
40,856
18,414
22,344
177,941

2018
$

$

91,129
20,298
13,280
15,720
140,427

The direct mine and mill costs include employee benefits for the twelve months ended on December 31, 2019 and 2018.
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GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
2019

Salaries, wages and benefits
Professional and consulting fees
Legal, Filing, listing and transfer agent fees
Insurance
Directors' fees
Occupancy cost
Merger and acquisition
Travel expenses
Share-based payment expense
Depreciation and amortization
Lease depreciation expense
Other

$

$
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5,434
3,106
285
914
168
178
530
449
26
102
668
11,860

2018
$

$

4,019
4,093
504
809
169
311
646
415
473
33
289
11,761

Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.
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CARE AND MAINTENANCE EXPENSES
2019

Aranzazu mine
Serrote project
Rio Novo projects
Brazilian projects

$

- $
253
1,270
1,523 $

$

24

2018

EXPLORATION EXPENSES
2019

San Andres mine
Brazilian projects
Aranzazu mine

$

2018
242
3,005
278
3,525

$

25

$

800
2,997
63
3,860

$

FINANCE COSTS
2019

Accretion expense (note 16)
Lease interest expense (note 18(b))
Interest expense on debts (note 14)
Finance cost on post-employment benefit
Other interest and finance costs

$

2018
2,333
49
2,962
867
1,591
7,802

$

26

697
421
950
3,088
5,156

$

745
1,602
560
685
3,592

$

OTHER GAINS (LOSSES)
2019

Net loss on call options and fixed price contracts
Gain on disposal of assets
Foreign exchange (loss) gain
Other items

$

$

2018
(5,144) $
(109)
(2,258)
(696)
(8,207) $

284
1,019
(530)
104
877

The foreign exchange gain (loss) increased during the twelve months in 2019 due to the fact that there was a significant
devaluation of the Brazilian Reais in the period.
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CASH FLOW INFORMATION

a)

Items not affecting cash
2019

Deferred and current income tax (recovery) expense

$

2018
(9,543) $
-

Impairment charges reversal (note 12)

5,868
(53,701)

22,370

Depletion and amortization (note 12)

15,335

2,462

745

Currency translation adjustment reversal related to Serrote

-

15,915

Gain on acquisition of Rio Novo Gold Inc.

-

(21,858)

-

(3,945)

Accretion expense

Gain on sale of Serrotte

1,291

Periodic service, past service and finance costs on post-employment benefit

449

Share-based payment expense (note 19(d))
Foreign exchange loss
Gain on disposal of assets
Unrealized (gain) loss on call option and fixed price contracts

(2,011)

1,833

431

109

560

(679)

11

2,962

Interest expense on debt

-

(234)

Other non-cash items
$

20,734 $

(884)
(41,941)

Changes in working capital
2019

Increase in trade and other receivables
Decrease in inventory
Decrease in trade and other payables

$

2018
(9,915) $
883
1,350
(7,682) $

$

c)

473

(286)

Change in estimate of provision for mine closure and restoration

b)

1,120

(11,214)
4,032
12,173
4,991

Supplementary cash flow information

Changes in other assets and liabilities consists of:
Decrease in long term asset
Increase in prepaid expenses
Other items

2019
$

$
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2018
1,237 $
(519)
(742)
(24) $

3,748
(2,632)
(558)
558

Aura Minerals Inc.
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d)

Non-cash investing and financing activities consist of:
2019

Non-cash addition to property, plant and equipment
Dividends declared payable

e)

12

$ 4,192
$ 3,044

$–
$–

Debt reconciliation

Balance as at January 1, 2018
Changes from Financing cash flows:
Repayment of short terms loans
IXM S.A. (formerly Louis Dreyfus) Loan
Interest paid on debts

$

Other Changes:
Interest Expenses on Debts
Promissory Note of Rio Novo
Balance as at December 31, 2018
Changes from Financing cash flows:
Repayment of short terms loans
Repayment of Rio Novo Promissory Note
Repayment of Banco Atlantida
Repayment of Banco ABC Brasil 1st Loan
Repayment of IXM S.A. (formerly Louis Dreyfus) Loan
Proceeds received from Santander Brasil
Proceeds received from Banco ABC Brasil
Proceeds received from FIFOMI
Proceeds received from Votorantim
Proceeds received from Banco Occidente 3rd Note
Interest paid on debts
Other Changes:
Interest Expenses on Debts
Balance as at December 31, 2019

28

2018

$

Terms Loans
16,637

Working Capital
Facility Payable
$
9,379 $

Total
26,016

(11,077)
20,000
(1,976)
23,584

(7,945)
(455)
979

(19,022)
20,000
(2,431)
24,563

2,007
3,576
29,167

455
1,434

2,462
3,576
30,601

(771)
(758)
(365)
(1,165)
(4,167)
4,500
6,745
3,596
3,602
2,000
(2,364)
40,020

(1,462)
(28)

(2,233)
(758)
(365)
(1,165)
(4,167)
4,500
6,745
3,596
3,602
2,000
(2,364)
39,992

2,934
42,954 $

28
- $

2,962
42,954

FINANCIAL INSTRUMENTS

In accordance with IFRS 9, the Company records the fair value of the fixed price contracts instruments and put/call
options instruments at the end of the reporting period as an asset (in the money) or liability (out of the money). The fair
value is calculated as the difference between a market-based price and the contracted price. At the end of the reporting
period, a corresponding gain or loss is recorded in the Consolidated Statements of Income as Other (Gain) Loss.
For the fixed price contracts and put/call options on the gold derivatives, these derivatives are significantly driven by the
market price of gold. As noted in section (h) below, these derivatives are considered as Level 2 investments.
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a)

Fixed price contracts

At December 31, 2019, the Company had no outstanding fixed price contracts.
During the twelve months ended December 31, 2019, the Company entered into fixed price contracts to hedge 18,500
ounces of gold expiring between January 31, 2019 and November 31, 2019 at an average price of $1,330 per ounce of
gold. For the twelve months ended December 31, 2019, the Company has recorded a realized loss of $1,877.
During the twelve months ended on December 31, 2018, the Company entered into fixed price contracts to hedge
124,545.53 ounces of gold expiring between January 31, 2018 and December 31, 2018 at an average price of $1,275 per
ounce of gold. For the twelve months ended December 31, 2018, the Company has recorded a realized loss of $1,168.
As at December 31, 2018, the Company had 14,800 ounces of outstanding fixed price contracts at an average price of
$1,215 per ounce of gold. As at December 31, 2018, the Company recorded a derivative liability on these outstanding
fixed price contracts of $906.
b)

Put/Call option contracts

As of December 31, 2019, there were 24,500 ounces with floor prices between $1,350 and $1,480 and ceiling prices
between $1,475 and $1,700 per ounce of gold expiring between January 31, 2019, and July 31, 2020. As of December 31,
2019, the Company recorded a derivative liability on these outstanding options of $ 126.
During the twelve months ended December 31, 2019, the Company has entered zero cost put/call collars, in a total of
88,000 ounces with floor prices between $1,260 and $1,490 and ceiling prices between $1,310 and $1,700 per ounce of
gold expiring between March 29, 2019 and July 31, 2020. For the twelve months ended December 31, 2019, the Company
has recorded a realized loss of $3,632.
During the year ended December 31, 2018, the Company has entered zero cost put/call collars in a total of 26,000 ounces
with floor prices between $1,230 and $1,320 and ceiling prices between $1,309 and $1,480 per ounce of gold expiring
between July 31, 2018 and October 31, 2018. For the twelve months ended December 31, 2018, the Company did not
have any realized gains and/or losses.
As at December 31, 2018, there were no outstanding zero cost put/call collars.
c)

Credit risk

Credit risk is the risk that a third party might fail to discharge its obligations under the terms of a financial contract. The
Company’s credit risk is limited to trade receivables, derivative contracts, and the short-term investments in bonds in
the ordinary course of business. As of December 31, 2019, the Company considers the credit risk with these financial
contracts to be low.
d)

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to meet its financial obligations as they fall due. The Company
manages its liquidity risk through a rigorous planning and budgeting process, which is reviewed and updated on a regular
basis, to help determine the funding requirements to support the Company’s current operations and expansion and
development plans and by managing its capital structure as described in Note 29 below.
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The Company’s objective is to ensure that there are sufficient committed financial resources to meet its short‐term
business requirements for a minimum of twelve months. In the normal course of business, the Company enters into
contracts that give rise to commitments for future payments as disclosed in the following table:

Trade and other payables
Derivative financial liabilities
Short-term loans
Provision for mine closure and restoration
Other liabilities and Leases
$

e)

Within
1 year
56,992
227
22,104
1,944
81,267 $

2 to 3
years
18,255
3,436
560
22,251 $

4 to 5
years
2,595
2,845
5,440 $

Over 5
years
23,861
23,861 $

Total

56,992
227
42,954
30,142
2,504
132,819

Currency risk

The Company’s operations are located in Honduras, Brazil, and Mexico; therefore, foreign exchange risk exposures arise
from transactions denominated in foreign currencies. Although the Company’s sales are denominated in United States
dollars, certain operating expenses of the Company are denominated in foreign currencies, primarily the Honduran
lempira, Brazilian real, Mexican peso, and Canadian dollar.
Financial instruments that impact the Company’s net losses or other comprehensive losses due to currency fluctuations
include: cash and cash equivalents, accounts receivable, other long-term assets, accounts payable and accrued liabilities,
short term loans and other provisions denominated in foreign currencies.
At December 31, 2019, the Company had cash and cash equivalents of $38,870, of which, $12,133 were in United States
dollars, $3,241 in Canadian dollars, $15,217 in Brazilian reais, $6,303 in Honduran lempiras, and $1,976 in Mexican pesos.
An increase or decrease of 10% in the United States dollar exchange rate to the currencies listed above could have
increased or decreased the Company’s income for the year by $2,673.
f)

Interest rate risk

Interest rate risk is generally associated with variable rate financial instruments and available market interest rates at
the time financial instruments are acquired. The Company is exposed to interest rate risk on its cash, cash equivalents as
it holds a portion of cash and cash equivalents and restricted cash in bank accounts that earn variable interest rates.
Some of the borrowings in Mexico have a variable interest rate based on one-month LIBOR plus 7.00% or TIEE plus 4.2%.
The Company monitors its exposure to interest rates and has not entered into any derivative contracts to manage this
risk.
For the year ended December 31, 2019, an increase or decrease in interest rates of 100 basis points (1 percent) would
have increased consolidated income and comprehensive income for the year by $298. A decrease in interest rates of 100
basis points (1 percent) would have decreased the income and comprehensive income for the year by $298.
For the year ended December 31, 2019, an increase or decrease in interest rates of 100 basis points (1 percent) for the
Mexican borrowing with one-month LIBOR plus 7% would have increased consolidated income and comprehensive
income for the year by $180. A decrease in interest rates of 100 basis points (1 percent) would have decreased the
income and comprehensive income for the year by $180.
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For the year ended December 31, 2019, an increase or decrease in interest rates of 100 basis points (1 percent) for the
Mexican borrowing with Mexican TIEE + 4.2% would have increased consolidated income and comprehensive income for
the year by $18. A decrease in interest rates of 100 basis points (1 percent) would have decreased the income and
comprehensive income for the year by $18.
g)

Commodity price risk

The Company is subject to price risk from fluctuations in market prices of gold, copper and other metals. Gold, copper
and other metal prices have historically fluctuated widely and are affected by numerous factors outside of the Company's
control.
The profitability of the Company's operations is highly correlated to the market prices of these metals, as is the ability of
the Company to develop its other properties.
A 10% change in the average commodity price for gold for the year, with all other variables held constant, would result
in an impact on the Company’s 2019 consolidated net income and comprehensive income of $15,550. A 10% change in
the average commodity price for copper for the year, with all other variables held constant, would result in an impact on
the Company’s 2019 consolidated net income and comprehensive income of $7,071.
h)

Fair value of financial instruments

The fair value of the Company’s financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis at December
31, 2019 and 2018 are summarized in the following table:

Assets
Cash and cash equivalents
Value added taxes
Short term investments
Other receivable
Derivative assets
Other assets
Financial Liabilities
At fair value through profit and loss
Derivative liabilities
Other financial liabilities
Accounts payable and accrued liabilities
Short-term loans
Long-term laons
Working capital facility payable to Yamana
Other provisions
Other liability

Level

Financial instrument
Classification

N/A
N/A
1
N/A
2
N/A

Amortized Cost
Amortized Cost
Fair Value
Amortized Cost
Fair Value
Amortized Cost

2

Fair Value

N/A
N/A
N/A
N/A
3
3

Amortized Cost
Amortized Cost
Amortized Cost
Amortized Cost
Fair Value
Fair Value

December 31, 2019
Carrying value
Fair value

December 31, 2018
Carrying value
Fair value

$

$

$
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38,870
33,461
541
856
73,728

$

38,870
33,461
541
856
73,728

10,507
30,488
10,148
4,010
867
56,020

$

10,507
30,488
10,148
4,010
867
56,020

227

227

906

906

56,992
22,104
20,850
7,270
1,183
108,626

56,992
22,104
20,850
7,270
1,183
108,626

50,408
10,570
18,597
1,434
6,560
2,090
90,565

50,408
10,570
18,597
1,434
6,560
2,090
90,565

$

$

$
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The Company measures certain of its financial assets and liabilities at fair value on a recurring basis and these are
classified in their entirety based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurement. Certain
non-financial assets and liabilities may also be measured at fair value on a non-recurring basis. There are three levels of
the fair value hierarchy that prioritize the inputs to valuation techniques used to measure fair value, with Level 1 inputs
having the highest priority. The three levels of the fair value hierarchy are: Level 1, which are inputs that are unadjusted
quoted prices in active markets for identical assets or liabilities; Level 2, which are inputs other than Level 1 quoted prices
that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and Level 3, which are inputs for the asset or
liability that are not based on observable market data.
The Company classifies derivative assets and liabilities in Level 2 of the fair value hierarchy as they are valued using
pricing models which require a variety of inputs such as expected gold price.
The Company classifies its other provisions and other liability items in Level 3 as there is no observable market data for
the fair value inputs. The Company uses a discounted cash flow model to determine the fair value. The key inputs for
level 3 are the discount rates, long-term inflation rates, salary increase rates, expected gold price, and, expected
production.

29

CAPITAL MANAGEMENT

The Company’s objectives in managing capital are to ensure sufficient liquidity is maintained in order to properly develop
and operate its current projects and pursue strategic growth initiatives, to ensure that externally imposed capital
requirements related to any debt obligations are complied with, and to provide returns for shareholders and benefits to
other stakeholders. In assessing the capital structure of the Company, management includes in its assessment the
components of shareholders’ equity and long‐term debt. The Company manages its capital structure considering changes
in economic conditions, the risk characteristics of the underlying assets, and the Company’s liquidity requirements. To
maintain or adjust the capital structure, the Company may be required to issue common shares or debt, re‐pay existing
debt, acquire or dispose of assets, or adjust amounts of certain investments.
In order to facilitate management of capital, the Company prepares annual budgets which are updated periodically if
changes in the Company’s business are considered to be significant. The Board reviews and approves all operating and
capital budgets as well as the entering into of any material debt obligations, and any material transactions out of the
ordinary course of business, including dispositions, acquisitions and other investments or divestitures. Prior to 2019, in
order to maximize ongoing development efforts, the Company had not paid dividends. However, at the end of 2019, the
Company declared dividends on December 31, 2019 to be paid out in January 2020 for an amount of $3,044 which is
reflected within the accounts payable and accrued liabilities line item in the consolidated statement of financial position.
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RELATED PARTY TRANSACTIONS

Key Management Compensation
Total compensation paid to key management personnel, remuneration of directors and other members of key executive
management personnel for the year ended December 31, 2019 and 2018 are as follows:
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Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

2019
Salaries and short-term employee benefits
Share-based payments
Termination benefits

$

$

2018
2,417
567
348
3,332

$2,536
347
$2,883

Iraja Royalty Payments
As part of the EPP transaction with Yamana Gold Inc. (“Yamana”), Mineracao Apoena S.A. (“Apoena”) entered into a
royalty agreement (the “EPP Royalty Agreement”), dated June 21, 2016, with Serra da Borda Mineracao e Metalurgia
S.A. (“SBMM”), Yamana’s wholly-controlled subsidiary. Commencing on and from June 21, 2016, Apoena will pay to
SBMM a royalty (the “Royalty”) that is equal to 2.0% of Net Smelter Returns on all gold mined or beneficiated from
Apoena (the “Subject Metals”) sold or deemed to have been sold by or for Apoena. Effective as at such time as Apoena
has paid the Royalty on up to 1,000,000 troy ounces of the Subject Metals, the Royalty shall without the requirement for
any further act or formality, reduce to 1.0% of Net Smelter Returns on all Subject Metals sold or deemed to have been
sold by or for Apoena.
On October 27, 2017, SBMM entered into an agreement (the “Royalty Swap Agreement”) with Iraja Mineracao Ltda, a
company beneficially owned or controlled by Paulo de Brito, third-party company, for the swap of the EPP Royalty with
the RDM Royalty (as defined in the Royalty Swap Agreement) with no change to the terms of the royalty calculation. The
Company has incurred expenses of the related royalties of $1.4M in the 2019 year and has a liability outstanding of
$145.5K at December 31, 2019.
Promissory Note for Rio Novo
On completion of the Merger with Rio Novo, the Company assumed the obligations of the demand promissory notes
issued by Rio Novo in favor of Northwestern (see Note 14 above).
Royalty Agreement for Rio Novo
The Company, through its wholly owned subsidiary Rio Novo, maintains a royalty agreement with Mineração Santa Elina
Ind. e Com. S.A., whereby the subsidiary will pay 1.2% of the Net Smelter Returns on all gold mined or sold, from the
moment that is declared commercial production. The subsidiary is currently in care and maintenance.
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SEGMENTED INFORMATION

The reportable operating segments have been identified as the San Andres Mine, the Brazilian Mines, the Aranzazu Mine,
Corporate, and Rio Novo Projects. The Company manages its business, including the allocation of resources and
assessment of performance, on a project-by-project basis, except where the Company’s projects are substantially
connected and share resources and administrative functions. The segments presented reflect the way in which the
Company’s management reviews its business performance. Operating segments are reported in a manner consistent
with the internal reporting provided to executive management who act as the chief operating decisionmakers. Executive
management is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments.
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Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

For the year ended December 31, 2019 and 2018, segmented information is as follows:
For the year ended December 31, 2019
Sales to external customers
Cost of production
Depletion and amortization
Gross margin
Care-and-maintenance expenses
Realized loss on fixed price contracts
Other expenses
Income (loss) before income taxes
Income tax (expense) recovery
Income (loss) for the year
Property, plant and equipment
Total assets
Capital expenditures

San Andres
Mine
$

$
$
$
$
$

79,586
53,766
6,732
19,088
(1,155)
(4,001)
13,932
(5,270)
8,662
40,269
74,866
2,598

Brazilian
Mines
$

$
$
$
$
$

75,911
52,689
8,663
14,559
(1,270)
(721)
(9,627)
2,941
(2,794)
147
27,591
78,028
5,293

Aranzazu Mine Corporate
$

$
$
$
$
$

70,705
49,142
6,949
14,614
(40)
(7,802)
6,772
18,113
24,885
91,309
130,376
16,926

$

$
$
$
$
$

(3,633)
(4,448)
(8,081)
(28)
(8,109)
145
13,910
-

Rio Novo
Projects (1)
$

(253)
33
(220)
(478)
(698)
53,182
53,329
974

$
$
$
$
$

Total
$

$
$
$
$
$

226,202
155,597
22,344
48,261
(1,523)
(5,549)
(25,845)
15,344
9,543
24,887
212,496
350,509
25,791

(1) The Rio Novo Projects is not an operating project and is not generating revenues. Corporate handles the maintenance
of the asset as it is under care and maintenance.

For the year ended December 31, 2018
Sales to external customers
Cost of production
Depletion and amortization
Gross margin
Care-and-maintenance expenses
Realized loss on fixed price contracts
Other expenses
Income (loss) before income taxes
Income tax (expense) recovery
Income (loss) for the year
Property, plant and equipment
Total assets
Capital expenditures

Brazilian
Mines

San Andres
Mine
$

$
$
$
$
$
$

82,223
70,350
7,736
4,137
(882)
(3,489)
(234)
(1,156)
(1,390)
43,516
73,874
7,135

$

$
$
$
$
$
$

73,130
52,957
7,702
12,471
(3,088)
(287)
(5,339)
3,757
1,128
4,885
29,442
65,185
5,933

Rio Novo
Projects

Aranzazu Mine Corporate
$

$
$
$
$
$
$

2,349
1,400
282
667
(697)
52,984
52,954
(4,230)
48,724
80,075
95,553
17,296

$

$
$
$
$
$
$

(421)
2,217
(31)
1,765
(1,564)
201
14,460
-

$

$
$
$
$
$
$

(950)
80
(870)
416
(454)
52,164
52,222
1,140

Total
$

$
$
$
$
$
$

157,702
124,707
15,720
17,275
(5,156)
1,048
44,205
57,372
(5,406)
51,966
205,197
301,294
31,504

Revenues for the San Andres Mine and the Brazilian mines relate to the sale of refined gold. Revenue for the Aranzazu
mine relates to the sale of copper concentrate. Company’s revenues are concentrated in a reduced number of customers
and management continuously monitors the relationship with their clients.
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COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

a)

Operating leases commitments

The Company has the following commitments for future minimum payments under operating leases:

Within one year
Two to Four Years

December 31, 2019

December 31, 2018

$

$

$
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501
208
709

$

204
47
251

Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2019 and 2018

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

b)

Contingencies

Certain conditions may exist as of the date of these financial statements which may result in a loss to the Company in
the future when certain events occur or fail to occur. The Company assesses at each reporting date its loss contingencies
related to ongoing legal proceedings by evaluating the likelihood of such proceedings, as well as the amounts claimed or
expected to be claimed.
Included in other provisions as of December 31, 2019 is a provision of $328 (2018: $511) for loss contingencies related
to ongoing legal claims.
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EARNINGS PER SHARE

Basic earnings per share is calculated by dividing the income attributable to owners of the Company by the weighted
average number of ordinary shares outstanding during the year.
Diluted earnings per share is calculated using the “if-converted method” in assessing the dilution impact of convertible
instruments until maturity. The if-converted method assumes that all convertible instruments until maturity have been
converted in determining fully diluted profit per share if they are in-the-money, except where such conversion would be
anti-dilutive. At the end of December 31, 2019, the Company had a total of 28,760 stock options and 12,653 deferred
stock units (“DSUs”) that were in-the-money and considered in the diluted earnings per share calculation.
The following table summarizes activity for the years ended December 31:
Income for the year

December 31, 2019 December 31, 2018
$
24,887 $
51,966
4,352,981
4,394,394

Weighted average number of shares outstanding - basic
Weighted average number of shares outstanding - diluted
Total net income per share - basic
Total net income per share - diluted

34

$
$

5.72 $
5.66 $

4,145,091
4,203,929
12.54
12.36

SUBSEQUENT EVENTS

Banco Santander Refinancing
On January 2020, Mineracao Apoena and Banco Santander Brazil have agreed to refinance a loan contract in the amount
of $4,500. The new loan bears an annual interest rate of 7.18% with a maturity date of January 2021.
Potential Acquisition from Para Resources
On February 10th, 2020, the Company signed a binding Term Sheet to buy a Gold mine in Arizona, USA called “Gold
Road” from Para Resources. The transaction is still pending to legal due diligence, among other procedures, and should
be closed early March.
The acquisition will be for a price of US$ 1.00 while the Company assumes a non-recourse debt of US$ 35 MM with an
option to prepay for US$ 24 MM during the first year.
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Management’s Responsibility for Financial Reporting and Report on Internal Control Over Financial Reporting
The accompanying consolidated ﬁnancial statements have been prepared by and are the responsibility of the Board of
Directors and management of the Company. The consolidated ﬁnancial statements have been prepared in accordance
with International Financial Reporting Standards and reﬂect management’s best estimates and judgments based on
currently available information. The Company has developed and maintains a syst em of internal controls in order to
ensure, on a reasonable and cost effective basis, the reliability of its ﬁnancial information.
The consolidated ﬁnancial statements have been audited by PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Professional
Accountants, Licensed Public Accountants. Their report outlines the scope of their examination and opinion on the
consolidated ﬁnancial statements.
Management maintains a system of internal controls to provide reasonable assurance that the Company’s assets are
safeguarded and accounted for, that transactions are authorized, and to facilitate the preparation of relevant, reliable,
and timely financial information. Where appropriate, management uses its best judgement, based on currently available
information, to make estimates required to ensure fair and consistent presentation of this information.
The Board of Directors is responsible for ensuring that management fulfills its responsibilities for financial reporting
and internal control and exercises this responsibility through the Audit Committee. The Audit Committee consists of
two directors all of whom are independent. The functions of the Audit Committee are to review the quarterly and
annual consolidated financial statements and submit them to the Board of D irectors for approval; review the adequacy
of the system of internal controls; review any relevant accounting, financial and security regulatory matters;
recommend the appointment of external auditors; and approve the scope of the external auditors’ audit and non-audit
work.

“Rodrigo Barbosa”
President, Chief Executive Officer

Tortola, British Virgin Island
March 27, 2019

“Osmel Guzman”
Corporate Controller

Independent auditor’s report
To the Shareholders of Aura Minerals Inc.

Our opinion
In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects,
the financial position of Aura Minerals Inc. and its subsidiaries (together, the Company) as at
December 31, 2018 and 2017, and its financial performance and its cash flows for the years then ended in
accordance with International Financial Reporting Standards as issued by the International Accounting
Standard Board (IFRS).
What we have audited
The Company’s consolidated financial statements comprise:
•

the consolidated statements of income for the years ended December 31, 2018 and 2017;

•

the consolidated statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2018 and
2017;

•

the consolidated statements of cash flows for the years ended December 31, 2018 and 2017;

•

the consolidated statements of financial position as at December 31, 2018 and 2017;

•

the consolidated statements of changes in equity for the years ended December 31, 2018 and 2017;
and

•

the notes to the consolidated financial statements, which include a summary of significant
accounting policies.

Basis for opinion
We conducted our audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Our
responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s responsibilities for the audit
of the consolidated financial statements section of our report.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our
opinion.
Independence
We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our
audit of the consolidated financial statements in Canada. We have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with these requirements.

PricewaterhouseCoopers LLP
PwC Tower, 18 York Street, Suite 2600, Toronto, Ontario, Canada M5J 0B2
T: +1 416 863 1133, F: +1 416 365 8215
“PwC” refers to PricewaterhouseCoopers LLP, an Ontario limited liability partnership.

Other information
Management is responsible for the other information. The other information comprises Management’s
Discussion and Analysis.
Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not
express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the
other information identified above and, in doing so, consider whether the other information is materially
inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or
otherwise appears to be materially misstated.
If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other
information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of management and those charged with governance for the
consolidated financial statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial
statements in accordance with IFRS, and for such internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the
Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going
concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate
the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditor’s responsibilities for the audit of the consolidated financial statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as
a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s
report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with Canadian generally accepted auditing standards will always
detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are
considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the
economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Canadian generally accepted auditing standards, we exercise
professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
•

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and
obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk
of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.

•

Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Company’s internal control.

•

Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by management.

•

Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and,
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or
conditions that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern.
If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s
report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Company to
cease to continue as a going concern.

•

Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements,
including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the
underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

•

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or
business activities within the Company to express an opinion on the consolidated financial
statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit.
We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal
control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related
safeguards.

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Dean Braunsteiner.
(signed) "PricewaterhouseCoopers LLP"
Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants
Toronto, Ontario
March 27, 2019

Aura Minerals Inc.

Consolidated Statements of Income

For the years ended December 31, 2018 and 2017
Expressed in thousands of United States dollars

Note
Revenue
Cost of goods sold

20
21

2018
$

Gross margin
General and administrative expenses
Care-and-maintenance expenses
Exploration expenses
Impairment reversal
Operating income
Gain on acquisition of Rio Novo Gold Inc.
Currency translation adjustment reversal related to Serrote
Gain on Sale of Mineracao Vale Verde Ltda (Serrote)
Finance costs
Other gains (losses)
Income before income taxes
Income tax expense
Income for the year
Income per share:
Basic
Diluted

22
23
24
6 & 12

7
6
6
25
26
15
$

$
$

Weighted average number of common shares outstanding:
Basic
Diluted

2017

157,702
140,427

$

17,275

26,410

11,761
5,156
3,860
(53,701)
50,199

14,064
5,068
1,782
(10,007)
15,503

21,858
(15,915)
3,945
(3,592)
877
57,372
(5,406)
51,966 $

(3,552)
3,782
15,733
(5,552)
10,181

12.54
12.36

$
$

4,145,091
4,203,929

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

3| Aura Minerals Inc.

157,711
131,301

3.04
2.99

3,349,680
3,409,493

Aura Minerals Inc.

Consolidated Statements of Comprehensive Income
For the years ended December 31, 2018 and 2017
Expressed in thousands of United States dollars

2018
Income for the year
Other comprehensive loss
Foreign currency translation realized in net income (Note 6)
Gain (loss) on foreign exchange translation of subsidiaries
Actuarial gain (Loss) on post-employment benefit, net of tax
Other comprehensive income (loss), net of tax
Total comprehensive income

2017

$

51,966

$

15,915
14
537
16,466
68,432

$

10,181

$

(2,393)
62
(2,331)
7,850

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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Aura Minerals Inc.

Consolidated Statements of Cash Flows

For the years ended December 31, 2018 and 2017
Expressed in thousands of United States dollars

Note
Cash flows from operating activities
Income for the year
Items not affecting cash
Changes in working capital
Taxes paid
Other assets and liabilities
Net cash generated by operating activities
Cash flows from investing activities
Purchase of property, plant and equipment (net)
Net purchase of short term investments
Proceeds on sale of plant and equipment
Proceeds on the sale of Mineracao Vale Verde Ltda (Serrote)
Net cash generated (used) in investing activities
Cash flows from financing activities
Proceeds received from debts and service contracts
Proceeds from exercise of stock options and restricted share units
Repayment of gold loan
Repayment of short term loans
Repayment of other liabilities
Interest paid on debts

2018
$

27(a)
27(b)

6

51,966 $
(41,941)
4,991
(4,296)
558
11,278

10,181
6,818
(9,269)
(3,727)
2,535
6,538

(31,504)
(10,148)
1,019
30,000
(10,633)

(8,807)
919
(7,888)

20,000

19,162
173

Net cash generated (used) in financing activities

16
(19,022)
(1,350)
(1,571)
(1,927)

Increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of the year
Cash and cash equivalents, end of the year

(1,282)
11,789
10,507 $

14(a)
25

$

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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2017

(6,869)
(6,846)
(1,756)
(1,437)
2,427
1,076
10,713
11,789

Aura Minerals Inc.

Consolidated Statements of Financial Position
As at December 31, 2018 and 2017

Expressed in thousands of United States dollars

Note

December 31, 2018 December 31, 2017

ASSETS
Current
Cash and cash equivalents
Short term investments
Value added taxes and other receivables
Inventory
Assets held for resale
Other current assets

8
9
6
10

Other long-term assets
Property, plant and equipment

11
12

LIABILITIES
Current
Trade and other payables
Derivative Financial Instrument
Current portion of debts
Current income tax liabilities
Current portion of other liabilities

13
28
14

Debts
Deferred income tax liabilities
Provision for mine closure and restoration
Other provisions
Other liabilities

14
15
16
17
18

18,597
8,539
25,700
6,560
744
126,873

7,964
1,810
21,309
7,467
1,362
101,693

19

569,052
55,253
6,427
(456,311)
174,421
301,294 $

548,217
54,681
(10,039)
(508,277)
84,582
186,275

SHAREHOLDERS' EQUITY
Share capital
Contributed surplus
Accumulated other comprehensive loss
Deficit

$

$

$

$

Approved on behalf of the Board of Directors:
“Stephen Keith”
Stephen Keith, Director

10,507 $
10,148
24,375
34,457
5,620
85,107
10,990
205,197
301,294

50,408
906
12,004
2,069
1,346
66,733

$

$

“Rodrigo Barbosa”
Rodrigo Barbosa, President, CEO

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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11,789
13,161
38,489
24,463
2,988
90,890
14,685
80,700
186,275

35,811
895
18,052
5,047
1,976
61,781

Aura Minerals Inc.

Consolidated Statements of Changes in Equity
As at December 31, 2018 and 2017

Expressed in thousands of United States dollars

At December 31, 2017
Exercise of options
Shares and Options issued on merger with Rio Novo
Stock Options issued
Income for the period
Loss on translation of subsidiaries
Actuarial gain on severance liability, net of tax
At December 31, 2018

Note

7

Note
At December 31, 2016
Exercise of options
Income for the period
Loss on translation of subsidiaries
Actuarial gain on severance liability, net of tax
At December 31, 2017

Number of
common shares
Share capital
Contributed surplus
3,356,519 $
548,217 $
54,681
2,400
30
(14)
978,814
20,805
113
473
4,337,733 $
569,052 $
55,253

Number of
common shares
3,342,019
14,500
3,356,519

Accumulated other
comprehensive loss
$
(10,039) $
15,929
537
$
6,427 $

Deficit
Total equity
(508,277) $
84,582
16
20,918
473
51,966
51,966
15,929
537
(456,311) $
174,421

Accumulated other
Share capital
Contributed surplus comprehensive loss
$
548,044 $
54,738 $
(7,708) $
173
(57)
(2,393)
62
$
548,217 $
54,681 $
(10,039) $

Deficit
Total equity
(518,458) $
76,616
116
10,181
10,181
(2,393)
62
(508,277) $
84,582

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.
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Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2018 and 2017

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

1

NATURE OF OPERATIONS
Aura Minerals Inc. (“Aura Minerals” or the “Company”) is a mining company focused on the operation and development
of mining properties in the Americas.
Aura Minerals is a public company listed on the Toronto Stock Exchange. The Company is continued under the BVI
Business Companies Act (British Virgin Islands). The Company’s registered office is located at Craigmuir Chambers, PO
Box 71, Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands. The Company maintains a head office at 78 SW 7th street,
7115, Miami Florida 33130, United States of America.
The Company’s majority shareholder is Northwestern Enterprises Ltd, a company beneficially owned by the Chairman of
the Board of Directors of the Company.

2

BASIS OF PREPARATION
The consolidated financial statements of Aura Minerals for the years ended December 31, 2018 and 2017 have been
prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards and Interpretations (collectively, “IFRS”) as
issued by the International Accounting Standards Board (“IASB”).
These financial statements were approved for issue by the Board of Directors effective March 27, 2019.

3

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial statements are set out below.
These accounting policies have been consistently applied to all periods presented unless otherwise stated.
Basis of consolidation
The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiaries (which the Company has
either a 100% interest in, or 100% effective control over), after eliminating intercompany balances and transactions. The
Company’s principal subsidiaries with the corresponding mining operations and projects are:
•
•

•

•

•

Minerales de Occidente, S.A. (Honduras) (“Minosa”)
o the San Andres gold mine in Honduras (the “San Andres Mine”)
Mineracao Apoena Limitada (Brazil) (“Apoena”)
o the Ernesto/Pau-a-Pique Project in Brazil (refer to Note 3)
o the Sao Francisco gold mine in Brazil (the “Sao Francisco Mine”)
Aranzazu Holding S.A. de C.V. (Mexico)
o the Aranzazu mine in Mexico (the “Aranzazu Mine”), which produced a copper-gold-silver concentrate
and is currently in commercial production (refer to note 4)
Mineracao Vale Verde Limitada (Brazil) (“MVV”)
o Serrote de Laje project in Brazil (the “Serrote Project”). On March 22, 2018 the Company completed
the sale of the Serrote Project through the sale of MVV
Rio Novo (Brazil)
o The Almas Gold Project (“Almas”). Gold project located in the state of Tocantins, Brazil
o The Matupa Gold Project (“Matupa”). Gold project located in the state of Mato Grosso, Brazil
o The Tolda Fria Gold Project (“Tolda Fria”). Located in Caldas State, Colombia
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Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2018 and 2017

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

Subsidiaries
Subsidiaries are all the entities over which the Company has the power to govern the financial and operating policies,
generally accompanying a shareholding of more than one half of the voting rights. Subsidiaries are fully consolidated
from the date on which control is transferred to the Company, until the date on which control ceases.
The Company uses the acquisition method of accounting to account for business combinations. The fair value of the
acquisition of a subsidiary is based on the fair value of the assets acquired, the liabilities assumed, and the fair value of
the consideration. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable assets acquired and liabilities and
contingent liabilities assumed in a business combination are measured initially at their fair values on the acquisition date.
The excess, if any, of the consideration over the fair value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill.
In the case of a bargain purchase, where the total consideration is less than the fair value of the net assets of the
subsidiary acquired, the difference is recognized directly in the consolidated statements of income (loss).
Foreign currency translation
Functional and presentation currency
Items included in the accounts of each of the Company’s entities are measured using the currency of the primary
economic environment in which the entity operates (the “functional currency”). These consolidated financial statements
are presented in United States dollars, which is the Company’s functional currency and the Company’s presentation
currency.
Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the relevant functional currency using the exchange rates prevailing at
the date of the transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and
from the translation at period-end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies
are recognized in the consolidated statements of income (loss).
Translation of subsidiary results into the presentation currency
The results and statements of financial position of all the Company’s subsidiaries with functional currencies different
from the presentation currency are translated into the presentation currency as follows:
Assets and liabilities for each statement of financial position presented are translated at the closing rate at the date
of the statement of financial position;
Income and expenses for each statement of income are translated at average exchange rates, unless the average is
not a reasonable approximation of the cumulative effect of the rates prevailing on the transaction dates, in which
case income and expenses are translated at the rate on the dates of the transactions; and
All resulting exchange differences are recognized as a separate component of equity.
On consolidation, exchange differences arising from the translation of the net investment in foreign entities are
recognized in a separate component of equity. When a foreign operation is sold, such exchange differences are
recognized in the statement of income (loss) as part of the gain or loss on sale.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents consist of cash on deposit with banks and highly liquid short-term interest-bearing securities
with maturities at the date of purchase of three months or less.
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Short term investments
Short term investments consist of corporate and government bonds in active markets with original maturities of more
than three months but less than a year. These financial instruments can be easily converted to cash. The investments are
carried at fair value.
Trade and other receivables
Trade and other receivables are amounts due from customers and others in the normal course of business. If collection
is expected in one year or less, they are classified as current assets; if not, they are presented as noncurrent assets and
discounted accordingly.
Inventory
Finished product inventory and work-in-process inventory, which includes leach pad and ore stockpile inventory, are
valued at the lower of average cost and net realizable value. Finished product inventory consists of finished gold products
and metals in concentrate. Work-in-process inventory represents inventory in-circuit at the Company’s process plants
and leach pads. Stockpile inventory represents ore stacked on leach pads and in stockpiles. The cost of work-in-process
and finished product inventories includes mining costs, direct labor, operating materials and supplies, applicable haulage
and transportation charges, and an applicable portion of operating overhead, including amortization and depletion. Net
realizable value is the expected selling price for the finished product less the estimated costs to get the product into
saleable form and to the selling location.
Parts and supplies inventory consists of consumables and is valued at weighted average cost after provision for slow
moving and obsolete items.
For inventory which has been written down to net realizable value, if subsequent assessments conclude that the
circumstances causing the write down no longer exist or when there is clear evidence of an increase in net realizable
value due to a change in economic circumstances, the write down is reversed appropriately.
Mining interests
Mining interests represent capitalized expenditures related to the development of mining properties, expenditures
arising from property acquisitions and related plant and equipment. Upon disposal or abandonment, the carrying
amounts of mining interests are derecognized and any associated gains or losses are recognized in net income (loss).
Mineral properties
Mineral properties acquired through business combinations are recognized at fair value on the acquisition date.
Expenditures for mine construction and development are capitalized once the Company can conclude that it will receive
future economic benefits from an exploration property, which is generally when a feasibility study is completed and
economically recoverable mineral resources for the project are determined. Development expenditures consist primarily
of direct expenditures incurred to establish productive capacity and are included as part of assets under construction
until the commissioning stage is completed.
When further development expenditures are incurred in respect of a mine already in production, such expenditures are
capitalized when the Company can conclude that additional future economic benefits associated with the expenditure
will flow to the Company. Otherwise, such expenditures are classified as a cost of production in the periods they are
incurred.
Once development projects are completed, they are transferred to the appropriate classifications within mining interest
and are depleted commencing on the date that the commissioning stage is completed.
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Plant and equipment
Plant and equipment is originally recorded at cost at the time of construction, purchase, or acquisition, and is
subsequently measured at cost less accumulated amortization and impairment. Cost includes all costs required to bring
the item into its intended use by the Company.
Costs incurred for major overhauls of existing equipment are capitalized as plant and equipment and are subject to
amortization once they are commissioned. The costs of routine maintenance and repairs are expensed as incurred.
Leased assets
Leases in which the Company assumes substantially all risks and rewards of ownership are classified as finance leases.
Assets held under financial leases are recognized at the lower of the fair value and the present value of minimum lease
payments at inception of the lease, less accumulated depreciation and impairment losses.
Amortization and depletion
Plant and equipment is amortized using the straight line or units of production methods over the life of the mine, or over
the remaining useful life of the asset, if shorter. Land is not amortized. The following amortization rates are used by the
Company:

Major class of assets

Depreciation
Method

Depreciation
Rate

Vehicles

Straight-line

3-5 years

Machinery and equipment

Straight-line

2-10 years

Mobile mining equipment

Straight-line

4-8 years

Furniture and fixtures

Straight-line

4-10 years

Computer equipment and software

Straight-line

2-5 years

Leasehold improvements

Straight-line

Lease term

Buildings

Straight-line

4-10 years

Plant

Straight-line

4-10 years

Residual values and useful lives are reviewed on an annual basis and adjusted, if necessary, on a prospective basis.
Once a mining operation has achieved commercial production, capitalized mineral property expenditures are depleted
on unit-of-production basis using proven and probable mineral reserves and a portion of measured and indicated mineral
resources that are reasonably expected to be converted into proven and probable mineral reserves.
Impairment and reversal of impairment of assets
Assets that have an indefinite useful life are not subject to amortization and are tested annually for impairment or
whenever other indicators exist. Assets that are subject to amortization or depreciation are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment
loss is recognized for the amount by which the asset’s carrying amount exceeds its recoverable amount. The recoverable
amount of assets is the greater of their fair value less costs of disposal (“FVLCD”) and value in use (“VIU”).
FVLCD is based on an estimate of the amount that the Company may obtain in a sale transaction on an arm’s length basis.
FVLCD for mineral properties is generally determined as the present value of estimated future cash flows expected to
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arise from the continued use of the asset, including any expansion prospects, and its eventual disposal, and discounted
by an appropriate post-tax discount rate to arrive at a net present value. In assessing VIU, the estimated future cash
flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the
time value of money and the risks specific to the asset.
VIU is determined by applying assumptions specific to the Company’s continued use and does not take into account
future development discounted by an appropriate pre-tax discount rate. As such, these assumptions differ from those
used in calculating FVLCD. The Company’s cash generating units (“CGUs”) are the lowest level of identifiable groups of
assets that generate cash inflows that are largely independent of the cash inflows from other assets or groups of assets.
For an asset that does not generate cash inflows largely independent of those from other assets, the recoverable amount
is determined for the CGU to which the asset belongs.
An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the recoverable amount.
An impairment loss is reversed only to the extent that the CGUs carrying amount does not exceed the carrying amount
that would have been determined, net of depreciation or amortization, if no impairment loss had been recognized.
Reversal of impairment of assets
An assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognized
impairment losses may no longer exist or may have decreased. A previously recognized impairment loss is reversed only
if there has been a change in the assumptions used to determine the CGU’s recoverable amount since the last impairment
loss was recognized. This reversal is recognized in the consolidated statements of income and is limited to the carrying
value that would have been determined, net of any depreciation where applicable, had no impairment charge been
recognized in prior years. When an impairment reversal is undertaken, the recoverable amount is assessed by reference
to the higher of VIU and FVLCD. We have determined that the FVLCD is greater than the VIU amounts and therefore used
as recoverable amount for impairment testing purposes.
Deferred stripping costs
At the Company’s mining operations, it is necessary to remove overburden and other waste in order to access the ore
body (stripping). During the pre-production phase and during the production period, stripping costs are deferred as part
of the mineral property to the extent that the costs relate to anticipated future benefits and represent a betterment.
Deferred stripping costs are depleted using the units of production method as the ore body accessed by the stripping
activities is mined. Waste removal which relates to current production activities and does not give rise to a future benefit
is accounted for as a production cost in the period in which it is incurred and is included in the cost of inventory.
Non-current assets (or disposal groups) held for sale
Non-current assets (or disposal groups) are classified as held for sale if their carrying amount will be recovered principally
through a sale transaction rather than through continuing use and a sale is considered highly probable. They are
measured at the lower of their carrying amount and fair value less costs to sell, except for assets such as deferred tax
assets, assets arising from employee benefits, financial assets and investment property that are carried at fair value and
contractual rights under insurance contracts, which are specifically exempt from this requirement.
An impairment loss is recognised for any initial or subsequent write-down of the asset (or disposal group) to fair value
less costs to sell. A gain is recognised for any subsequent increases in fair value less costs to sell of an asset (or disposal
group), but not in excess of any cumulative impairment loss previously recognised. A gain or loss not previously
recognised by the date of the sale of the non-current asset (or disposal group) is recognised at the date of derecognition.
Non-current assets (including those that are part of a disposal group) are not depreciated or amortised while they are
classified as held for sale. Interest and other expenses attributable to the liabilities of a disposal group classified as held
for sale continue to be recognised.
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Non-current assets classified as held for sale and the assets of a disposal group classified as held for sale are presented
separately from the other assets in the balance sheet. The liabilities of a disposal group classified as held for sale are
presented separately from other liabilities in the statements of financial position.
Financial instruments
The Company classifies and measures its financial instruments at fair value, with changes in fair value recognized in profit
or loss as they arise. Unless restrictive criteria regarding the objective and contractual cash flows of the instrument are
met then classification and measurement are at either amortized cost or fair value through other comprehensive income.
Cash and cash equivalents and trade and other receivables are classified and measured as financial assets at amortized
cost. Embedded derivatives arising from subsequent adjustments in provisional sales revenue are classified and
measured as financial instruments at fair value through profit or loss. Trade and other payables are classified and
measured as financial liabilities at amortized cost. Loans receivable and payable are classified and measured as financial
assets at fair value through profit or loss and as financial liabilities at fair value through profit or loss, respectively.
Investment in equity instruments are classified and measured as financial assets at fair value through other
comprehensive income.
Provisions
Provisions are recognized when the Company or its subsidiaries has a present obligation (legal or constructive) as a result
of a past event, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation and a reliable estimate
can be made of the amount of the obligation. The amount recognized as a provision is the best estimate of the
consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period. If the effect of the time value
of money is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pre-tax rate that
reflects current market assessments of the time value of money and, where appropriate, the risks specific to the liability.
Where discounting is used, the increase in the provision due to the passage of time is recognized as a finance cost.
Contingent liabilities are recognized in the consolidated financial statements, if estimable and probable, and are disclosed
in notes to the financial information unless their occurrence is remote.
Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed in the notes if their
recovery is deemed probable.
Mine closure and restoration
Provisions for mine closure and restoration are made in respect of the estimated future costs of closure and restoration
and for environmental rehabilitation costs (which include such costs as dismantling and demolition of infrastructure,
removal of residual materials and remediation of disturbed areas) in the accounting period when the related
environmental disturbance occurs. The provision is discounted using a pre-tax rate and the accretion is included in
finance costs. At the time of establishing the provision, the net present value of the obligation is capitalized as part of
the cost of mineral properties. The provision is reviewed on an annual basis for changes in cost estimates, discount rates,
inflation and operating lives. The net present value of changes in cost estimates of the mine closure and restoration
obligations are capitalized to mineral properties.
Restoration activities will occur primarily upon closure of a mine, but can occur from time to time throughout the life of
the mine. As restoration projects are undertaken, their costs are charged against the provision as the costs are incurred.
Long-term employee benefits
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Certain long-term employee benefits are specifically payable when employment is terminated. The expected costs of
these benefits are accrued in the period of employment. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive loss in the period in which they
arise. These obligations are valued annually by independent qualified actuaries.
Leases
Assets held under financial leases are recognized as discussed in mining interest. The corresponding liability is recognized
as a finance lease obligation. Lease payments are apportioned between finance charges and a reduction of the lease
obligation to achieve a constant rate of interest on the remaining liability. Finance charges are recognized as an expense
in the consolidated statements of income (loss).
Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.
Share capital
Common shares issued by the Company are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuance
of common from treasury shares are recognized in equity, net of tax, as a deduction from the share proceeds.
Share-based payments
The fair value of the employee services received in exchange for the grant of stock options or other share-based
payments plans is recognized as an expense over the vesting period. The total amount to be expensed over the vesting
period is determined by calculating the fair value of the options or other share-based payment plans at the date of grant.
The Company uses the Black-Scholes option pricing model to calculate the fair value of options granted.
The total amount to be expensed is determined with reference to the fair value of the options granted:
- Including any market performance conditions; and
- Excluding the impact of any service and non-market performance vesting conditions, such as profitability, sales growth
targets, and remaining an employee of the entity over a specific time period.
Non-market vesting conditions are included in assumptions about the number of options that are expected to become
exercisable. This estimate is revised at each statement of financial position date and the difference is charged or credited
to the consolidated statements of income (loss) with the corresponding adjustment to equity.
When the options are duly exercised, the Company issues common shares from treasury. The fair value and any proceeds
received, net of any directly attributable transaction costs, are credited to equity.
Taxation
Tax expense comprises both current and deferred tax expense for the period. Tax expense is recognized in the
consolidated statements of income (loss), except to the extent that it relates to items recognized in other comprehensive
loss or directly in equity.
Current income tax expense is the tax expected to be payable on the taxable income for the year calculated using rates
(and laws) that have been enacted or substantively enacted at the consolidated statements of financial position date in
the countries where the Company operates. It includes adjustments for tax expected to be payable or recoverable in
respect of previous periods.
Deferred income tax is recognized, using the liability method, on temporary differences arising between the tax basis of
assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred income tax
is not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business
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combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax
is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantively enacted by the consolidated statements
of financial position date and are expected to apply when the related deferred income tax liability is settled. Deferred
income tax assets are recognized only to the extent that it is probable that they will be realized in the future. Deferred
income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against
current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities relate to income taxes levied by the same
taxation authority.
Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset (i.e. an asset
that necessarily takes a substantial period of time to become ready for its intended use) are capitalized as part of the
cost of the asset. Capitalization of borrowing costs begins when costs are incurred and activities are undertaken to
prepare the asset for its intended use and ceases when the asset is substantially complete or commissioned for use. Once
the identified asset is substantially complete, the attributable borrowing costs are amortized over the useful life of the
related asset. All other borrowing costs are expensed in the period they occur.
Revenue recognition
The Company applies the following five-step approach in recognizing revenue from contracts with customers:
•
•
•
•
•

Identify the enforceable contract with the customer
Identify the separate performance obligations in the contract from transferring the distinct good or service
Determine the transaction price for consideration of transferring the good or service
Allocate the transaction price to the separate performance obligations identified
Recognize revenue when each separate performance obligation is satisfied

The Company’s gold sales are recognized at the date that title passes to the buyer, which is generally when gold is settled
from the refinery. However, title could pass at any stage during the refining process for certain of the Company’s gold
sales. Gold revenues are shown net of local taxes calculated on gross revenues. The Company’s copper concentrate sales
are recognized at the time of delivery based on forward prices for the expected date of final settlement. The final sale
prices are determined by quoted market prices in a period subsequent to the date of sale. In these circumstances.
Exploration expenses
Exploration activities involve the search for mineral resources, the determination of technical feasibility and the
assessment of commercial viability of an identified resource. Exploration expenditures, which include costs associated
with researching and analyzing historical data, gathering data, exploration drilling and sampling, determining
infrastructural requirements and preparing financial viability studies, are expensed until the Company concludes that it
is more likely than not that economically recoverable mineral resources exist.
Income per share
Basic income per share is computed by dividing net income available to common shareholders by the weighted average
number of common shares outstanding during the period. In computing diluted earnings per share, an adjustment is
made for the dilutive effect of the exercise of stock options and warrants. The number of additional shares is calculated
by assuming that outstanding stock options and warrants are exercised and that the proceeds from such exercises were
used to acquire common shares at the average market price during the reporting periods. In periods where a net loss is
reported, all outstanding options are excluded from the calculation of diluted loss per share, as they are anti-dilutive.

15| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2018 and 2017

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

Comprehensive income (loss)
Comprehensive income (loss) is the change in the Company’s net assets that results from transactions, events and
circumstances from sources other than the Company’s shareholders and include items that are not included in net profits
such as foreign currency exchange gains or losses related to foreign subsidiaries whose functional currency is different
from the functional currency of the Company and actuarial gains and losses of postemployment benefits.
The Company’s comprehensive income (loss) is presented in the consolidated statements of comprehensive income
(loss) and the consolidated statements of changes in equity.
Segment reporting
An operating segment is a component of an entity (i) that engages in business activities from which it may earn revenues
and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity),
(ii) whose operating results are regularly reviewed by the entity's chief operating decision maker to make decisions about
resources to be allocated to the segment and assess its performance, and (iii) for which discrete financial information is
available. The Company’s operating segments are identified as the San Andres Mine, the Sao Francisco Mine, the EPP
Project, the Aranzazu Mine, the Serrote Project, the Rio Novo projects and Corporate. EPP and the Sao Francisco Mine
are referred to as the “Brazilian Mines”.
4

SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGEMENTS
The preparation of the consolidated financial statements requires management to make estimates and judgements and
to form assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of contingent liabilities.
Management’s estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other
factors that management believes to be reasonable under the circumstances. Actual results may differ from these
estimates.
The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and
assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and
conditions and may materially affect financial results or the Company’s consolidated statements of financial position
reported in future periods.
Purchase price allocation
Business combinations require judgement and estimates to be made at the date of acquisition in relation to identifying
the acquirer, determining assets and liability fair values. The estimate of reserves and resources is subject to assumptions
relating to life of the mine and may change when new information becomes available.
Changes in reserves and resources as a result of factors such as production costs, recovery rates, grade or reserves or
commodity prices could impact depreciation rates, asset carrying values and decommissioning provision. Changes in
assumptions over long-term commodity prices, market demand and supply, and economic and regulatory climates could
also impact the carrying value of assets.
Determination of ore reserves
The Company determines mineral resources and reserves under the principles incorporated in the Canadian Institute of
Mining, Metallurgy and Petroleum standards for mineral reserves and resources, known as the CIM Standards. The
information is regularly compiled by Qualified Persons and reported under National Instrument 43-101, Standards of
Disclosure for Mineral Projects (“NI-43-101”). Mineral reserves and resources determined in this way are used in the
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calculation of depletion expense, assessment of impairment charges and the carrying values of assets, and for forecasting
the timing of the payment of mine closure and restoration costs.
There are numerous uncertainties inherent in estimating mineral resources and reserves, and assumptions that are valid
at the time of estimation may change significantly when new information becomes available. Changes in the forecast
prices of commodities, exchange rates, production costs or recovery rates may change the economic status of reserves
and resources and may, ultimately, result in reserves and resources being restated.
Impairment of assets
In accordance with the Company’s accounting policy, each asset or CGU is evaluated at each reporting date to determine
whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of recoverable amount
is performed, and an impairment loss is recognized to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable
amount. The recoverable amount of an asset or CGU is measured at the higher of FVLCD or VIU.
The determination of FVLCD and VIU requires management to make estimates and assumptions about expected
production and sales volumes, metals prices, reserves, operating costs, mine closure and restoration costs, future capital
expenditures and appropriate discount rates for future cash flows. The estimates and assumptions are subject to risk and
uncertainty, and as such there is the possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may
impact the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may
be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in the consolidated statements of
income (loss).
If, after the Company has previously recognized an impairment loss, circumstances indicate that the recoverable amount
of the impaired assets is greater than the carrying amount, the Company reverses the impairment loss by the amount
the revised fair value exceeds its carrying amount, to a maximum of the previous impairment loss. In no case shall the
revised carrying amount exceed the original carrying amount, after depreciation or amortization, that would have been
determined if no impairment loss had been recognized.
Valuation of work-in-process inventory
Leach pad inventory is comprised of ore that has been extracted from the mine and placed on the heap leach pad for
further processing. Costs are added to leach pad inventory based on current mining costs and are removed from leach
pad inventory as gold ounces are recovered in the plant, based on the average cost per recoverable ounce on the heap
leach pad. The quantity of recoverable gold in process is an engineering estimate which is based on the expected grade
and recovery of gold from the ore placed on the leach pad. The nature of the leaching process inherently limits the ability
to precisely monitor inventory levels. However, the estimate of recoverable gold placed on the leach pad is reconciled
to actual gold production and the engineering estimates are refined based on actual results over time. The ultimate
recovery of gold from each heap leach pad will not be known until the leaching process is concluded.
Ore in stockpiles is comprised of ore extracted from the mine and available for further processing. Costs are added to
ore in stockpiles at the current mining cost and are removed at the accumulated average cost per tonne.
Provisions for mine closure and restoration
The amounts recorded for mine closure and restoration obligations are based on estimates prepared by third party
environmental specialists, if available, in the jurisdictions in which the Company operates or by environmental specialists
within the Company. These estimates are based on remediation activities that are required by environmental laws, the
expected timing of cash flows, and the pre-tax risk-free interest rates on which the estimated cash flows have been
discounted. These estimates also include an assumption on the rate at which the costs may inflate in future periods.
Actual results could differ from these estimates. The estimates on which these fair values are calculated require extensive
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judgment about the nature, cost and timing of the work to be completed, and may change with future changes to costs,
environmental laws and regulations and remediation practices.
Income Taxes
Preparation of the consolidated financial statements requires an estimate of income taxes in each of the jurisdictions in
which the Company operates. The process involves an estimate of the Company’s current tax exposure and an
assessment of temporary differences resulting from differing treatment of items, such as depletion and amortization, for
tax and accounting purposes, and when they might reverse.
These differences result in deferred tax assets and liabilities that are included in the Company’s consolidated statements
of financial position. An assessment is also made to determine the likelihood that the Company’s future tax assets will
be recovered from future taxable income. To the extent that recovery is not considered likely, the related tax benefits
are not recognized.
Judgment is required to continually assess changing tax interpretations, regulations and legislation, to ensure liabilities
are complete and to ensure assets, net of valuation allowances, are realizable. The impact of different interpretations
and applications could be material.
5

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES
The Company has adopted the following new and revised standards, effective January 1, 2018. These changes were made
in accordance with the applicable transitional provisions.
IFRS 9 Financial instruments - The standard was issued in its final version by the IASB in July 2014 bringing together the
classification and measurement, impairment and hedge accounting phases of the IASB’s project to replace IAS 39,
“Financial instruments: recognition and measurement” (“IAS 39”). The standard retains but simplifies the mixed
measurement model and establishes two primary measurement categories for financial assets: amortized cost and fair
value. The mandatory effective date of IFRS 9 would be annual periods beginning on or after January 1, 2018, with early
adoption permitted. The adoption of IFRS 9 did not result in any changes to the classification or measurement of the
Company’s existing financial instruments on transition date. The accounting policy on financial instruments summarized
in Note 3 was adopted as at January 1, 2018 retrospectively and replaces the Company’s previously existing accounting
policy on financial instruments summarized in Note 3 of the consolidated financial statements for the year ended
December 31, 2018.
IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers - The final standard on revenue from contracts with customers was
issued in May 2014 and is effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2018 for public entities
with early adoption permitted. The standard covers principles that an entity shall apply to report useful information to
users of financial statements about the nature, amount, timing, and uncertainty of revenue and cash flows arising from
a contract with a customer. Entities have the option of using either a full retrospective or a modified retrospective
approach to adopt the guidance. The adoption of IFRS 15 did not impact the revenue recognition process of the
Company’s existing provisional pricing arrangements on concentrate sales except for disaggregating the Company’s
revenue for note disclosure purposes. The accounting policy on revenue recognition summarized in Note 3 was adopted
as at January 1, 2018 using the modified retrospective approach and replaces the Company’s previously existing
accounting policy on revenue recognition summarized in Note 3 of the consolidated financial statements for the year
ended December 31, 2017.
IFRS 2 Share-based payments was amended to address (i) certain issues related to the accounting for cash settled awards,
and (ii) the accounting for equity settled awards that include a "net settlement" feature in respect of employee
withholding taxes effective for years beginning on or after January 1, 2018. There will be no impact to the financial
statements on adoption of this standard.
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IFRIC 23 Uncertainty over income tax treatments clarifies how the recognition and measurement requirements of IAS 12,
Income Taxes, are applied where there is uncertainty over income tax treatments effective for years beginning on or
after January 1, 2019. The Company is still assessing the impact of this standard.
Unless otherwise noted, the following revised standards and amendments are effective for annual periods beginning on
or after January 1, 2019, with earlier application permitted.
IFRS 16 Leases - The standard on leases was issued in January 2016 and is effective for annual reporting periods
beginning on or after January 1, 2019 for public entities with early adoption permitted, provided IFRS 15 has been
applied or is applied at the same date as IFRS 16. The standard requires lessees to recognize assets and liabilities for
most leases. The Company is finalizing its assessment and quantifying the impact of this standard and expect increases
to assets, liabilities, depreciation and amortization, with decreases to cost of sales on adoption.
6

DIVESTITURE – MINERACAO VALE VERDE LTDA (MVV-SERROTE)
On December 1, 2017, the Company announced that it had entered into a purchase and sale agreement to sell MVV
which owns the Serrote Project for an aggregate consideration of $40 million. As a result, as of December 31, 2017, the
Company considered Serrote as an asset held for sale and recorded a reversal of the impairment charge previously made
to Serrote in 2015. This resulted in an increase of the property value by $9.6 million (mineral property $4.1 million and
land and building $5.5 million). Following the impairment reversal, the book value of the Serrote Project was $24.5
million and was reflected as an asset held for sale in the balance sheet as of December 31, 2017. The transaction closed
on March 22, 2018. As result, a net gain of $3,945 was recognized on the income statement for the year ended in
December 31, 2018
The aggregate consideration of $40 million is made up of a cash payment of $30 million (paid), as well the delivery by the
purchasers of a subordinated unsecured note in the principal amount of $10 million, payable from 75% of excess cash
from the project after the project has repaid project financing and operating cash requirements (contingent
consideration). Since the project is in an early stage of development, management has assessed the fair value of the
contingent consideration at initial recognition and at December 31, 2018 as $NIL and will reassess the fair value at each
reporting date. Any adjustments will be recognized through the Company’s results from operations.
On completion of the transaction, the Company transferred the accumulated foreign currency adjustments related to
Serrotte to the income statement ($15,915).

7

ACQUISITION OF RIO NOVO GOLD INC.
On December 18, 2017 the Company and Rio Novo Gold Inc. (“Rio Novo”) entered into an agreement to combine and
create a portfolio of mining properties with a long-term production life (“The Merger”).
On February 22, 2018 the Company and Rio Novo announced, in accordance with Multilateral Instrument 61-101
– Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (“MI 61-101”), that the combination of the Company
and Rio Novo was approved by their respective shareholders at Special Meetings of the respective shareholders. On
March 2, 2018, the Company and Rio Novo announced the completion of the combination under section 170 of the BVI
Business Companies Act, 2004 under which the Company combined with Rio Novo and the separate corporate existence
of Rio Novo ceased.
Upon consummation of the agreement, all of the shares in Rio Novo were automatically converted into the relevant
number of shares of the Company where holders of Rio Novo Shares received 0.0053 of the Company’s common share
for every Rio Novo Share held (being 947,396 shares of the company). As part of the agreement, the Company issued (i)
31,418 common shares to holders of Rio Novo deferred share units outstanding as of December 18, 2017 and (ii) options
to acquire 10,070 company common shares to holders of Rio Novo options (which were cancelled).
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The common shares issued under the agreement in exchange for Rio Novo Shares represent approximately 22.0% of the
post transaction issued and outstanding common shares of the Company.
The companies were under common control and as such the transaction is outside the scope of IFRS 3 - Business
combination, however management has concluded that the activities of Rio Novo constitute a business. Consequently,
management has elected to apply IFRS 3 by analogy to account for the combination of business under common control
whereby the company was the acquiror.
The approval of the transaction was conducted in accordance with MI 61-101 because of Northwestern’s shareholdings
in each of the Company and Rio Novo.
The consideration paid by the Company has been allocated on a preliminary basis to assets acquired and liabilities
assumed, as follows:
Value of 978,814 common shares issued as consideration
Value of 10,070 Stock Options issued as consideration
Total purchase consideration

$ 20,805
113
20,918

Other assets
Property, plant and equipment
Accounts payable and accrued liabilities
Future income tax liabilities
Debts
Total net assets acquired

53
50,478
(2,201)
(1,978)
(3,576)
42,776

Gain on acquisition, net of tax

$ 21,858

The identified assets and liabilities, which included other assets, property, plant and equipment, accrued payables and
debt were recorded at their estimated fair values, which exceeded the fair value of the purchase price of the business.
Accordingly, the acquisition has been accounted for as a bargain purchase, and as a result, the Company recognized a
gain associated with the acquisition. The gain on acquisition is included in the consolidated statements of income (loss).
8

VALUE ADDED TAXES AND OTHER RECEIVABLES
Value added taxes receivable
Other receivables
Total trade and other receivables
Less: non-current portion of receivables
Trade and other receivables recorded as current assets

December 31, 2018 December 31, 2017
$

$

30,488 $
4,010
34,498
(10,123)
24,375 $

25,364
2,482
27,846
(14,685)
13,161

Due to their short-term maturities, the fair value of trade and other receivables approximate their carrying value. As of
December 31, 2018 and 2017, there is no allowance for doubtful accounts.
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9

INVENTORY
December 31, 2018 December 31, 2017
$

Finished product
Work-in-process
Parts and supplies
Total inventory

$

10,358
5,747
18,352
34,457

$

$

14,693
7,845
15,951
38,489

During the year ended December 31, 2018 the cost of inventories recognized as an expense (note 21) was $140,427
(2017: $131,301).
10 OTHER CURRENT ASSETS

December 31, 2018 December 31, 2017
$

Prepaids expenses
Deposits

$

4,934 $
686
5,620 $

2,988
2,988

11 OTHER LONG TERM ASSETS
December 31, 2018 December 31, 2017
$

Long-term receivables and deposits
Non-current portion of receivables

$

867
10,123
10,990

$
$

895
13,790
14,685

12 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Property, plant and equipment movements for the years ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Net book value at January 1, 2018
Additions
Disposals
Reclassifications and adjustments
Depletion and amortization
Impairment Reversal Aranzazu
Acquisition of Rio Novo Gold Inc
Net book value at December 31, 2018
Consisting of:
Cost
Accumulated depletion and amortization

Furniture,
Mineral
Land and
fixtures and
Plant and
properties
buildings
equipment
machinery
$
41,244 $
25,456 $
955 $
9,004
12,566
7,279
335
8,170
171
(6,746)
(4,959)
(227)
(3,403)
32,535
8,443
12,723
44,798
5,680
$
124,397 $
36,390 $
6,742 $
26,494
$
$
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259,213 $
(134,815)
124,398 $

79,915 $
(43,525)
36,390 $

18,432 $
(11,690)
6,742 $

Assets under
construction
$
4,042 $
8,882
(1,579)
(171)
$
11,174 $

117,290 $
(90,796)
26,494 $

11,174 $
11,174 $

Total
80,700
37,233
(1,579)
(15,335)
53,701
50,478
205,197
486,023
(280,826)
205,197

Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2018 and 2017

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

Net book value at January 1, 2017
Additions
Disposals
Reversal of impairment
Asset held for sale
Reclassifications and adjustments
Depletion and amortization
Net book value at December 31, 2017
Consisting of:
Cost
Accumulated depletion and amortization

Furniture,
Mineral
Land and
fixtures and
Plant and
properties
buildings
equipment
machinery
$
58,118 $
31,305 $
1,142 $
10,764
4,890
270
622
349
(83)
4,123
5,537
(15,286)
(9,177)
(770)
(9,831)
(2,479)
(726)
(2,109)
$
41,244 $
25,456 $
955 $
9,004
$
$

169,313 $
(128,070)
41,244 $

64,022 $
(38,566)
25,456 $

12,417 $
(11,462)
955 $

Assets under
construction
$
1,429 $
2,676
(63)
$
4,042 $

96,397 $
(87,393)
9,004 $

4,042 $
4,042 $

Total
102,758
8,807
(147)
9,660
(24,463)
(770)
(15,145)
80,700
346,191
(265,491)
80,700

For the years ended December 31, 2018 and 2017, depletion and amortization expenses of $15,720 and $15,138
respectively, have been charged to cost of goods sold, and $33 and $7 respectively, have been charged to general and
administrative expenses.
On December 31, 2018, the Company conducted an impairment reversal analysis whereby the carrying values of the
property, plant and equipment, including mineral properties, of the Aranzazu Mine were compared to the mine’s fair
value less cost to disposse using the value-in-use methodology, which was determined to be higher than the carrying
values. The estimated future cash flows utilized in the value-in-use cash flow models incorporated the Company’s best
estimates of future metals production based on new mine plans developed, consensus metal pricing, estimates of
operating costs, capital expenditures and residual values and fluctuations in the exchange rates between the United
States dollar and the Mexican peso. The Company utilized a mill recovery for copper of 88%, consensus copper prices
ranging from $2.95 per pund in 2019 to $3.10 for the ramaining five (5) years, and gold prices of $1,300 per ounce over
the remaining six (6) economic years of the Aranzazu life-of-mine and discounted these cash flows using a 15% discount
rate, which was based on the Company’s tax effected weighted average cost of capital, in order to obtain the estimated
fair value of the Aranzazu Mine. The Company’s estimate of future cash flows is subject to risks and uncertainties and
therefore could change in the future if the underlying assumptions change. Such changes could be material.
The Company’s analysis concluded that certain assets of the Aranzazu Mine were no longer impaired as at December 31,
2018 and, as a result, the Company recorded an impairment reversal of $53,701 on the property, plant and equipment
of Aranzazu. This impairment reversal resulted in an increase in the value of mineral properties of $32,536, land and
buildings of $8,443, and plant and machinery of $12,722.
Effective December 10, 2018, the Company commenced commercial production at its Aranzazu Mine. As a result, both
revenue and operating costs for Aranzazu are recognized in the consolidated statements of income and comprehensive
income. In addition, the mine development cost related to Aranzazu was reclassified to property, plant and equipment
and depletion commences. As part of the commercial production ramp-up, the Company capitalized interest of $860 for
2018 (2017 - $nil) to mineral property.
On March 22, 2018, the Company closed the sale of MVV which owns the Serrote Project. The impact on the property,
plant, and equipment are summarized in Note 6.
On March 2, 2018, the Company and Rio Novo announced the completion of the the Merger. The impact on the property,
plant, and equipment are summarized in Note 7.
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Effective January 1, 2017 and August 1, 2017, the Company commenced commercial production at its Lavrinha Mine and
Pau-a-Pique Mine respectively. As a result depreciation expense related to the mines are no longer capitalized and are
recognized in the consolidated statement of income (loss). As a result, both revenue and operating costs for Lavrinha
Mine and Pau-a-Pique Mine are recognized in the consolidated statements of income and comprehensive income. In
addition, the mine development cost related to Lavrinha Mine and Pau-a-Pique Mine was reclassified to property, plant
and equipment and depletion commences.
13 TRADE AND OTHER PAYABLES
Trade accounts payable
Other payables
Accrued liabilities
Deferred revenue
Accounts Payable

14 DEBTS
Term loans (note 14 (a))
Working capital facility payable to Yamana (note 14 (b))
Total long term debt
Less: current portion
Non-current portion

December 31, 2018 December 31, 2017
$

$

31,494
5,415
9,845
3,653
50,407

$

$

20,592
7,662
4,528
3,029
35,811

December 31, 2018 December 31, 2017
$

$

29,167 $
1,434
30,601
(12,004)
18,597 $

16,637
9,379
26,016
(18,052)
7,964

a) Term loans
i)

Banco de Occidente, S.A. (“Banco Occidente”)

On December 4, 2014, the Company, through Minosa received approval for a $4,300 short-term promissory note (the
“First Promissory Note”) from Banco Occidente to finance the development of a power line project. The power line
project was fully completed in 2016. The First Promissory Note bears an annual interest rate of 7.5% with a maturity
date of December 4, 2016. During the year ended December 31, 2015, Banco Occidente approved a twelve month grace
period on principal payments from November 2015 to April 2016, and extended the maturity date of the First Promissory
Note to October 2, 2018. As at December 31, 2018, the outstanding balance on the First Promissory Note was $-0(December 31, 2017: $1,145). For the year ended December 31, 2018 the company incurred $37 of interest expense
(December 2017: $136) which was recorded as a finance cost.
On November 18, 2016, the Company, through Minosa received another approval for a $1,800 short-term promissory
note (the “Second Promissory Note”) from Banco Occidente for working capital requirements. The Second Promissory
Note bears an annual interest rate of 7.0% with a grace period of one year and a maturity date on November 17, 2019.
As at December 31, 2018, the outstanding balance on the Second Promissory Note was $929 (December 31, 2017:
$1,730). For the year ended December 31, 2018, the Company incurred $93 of interest expense (December 2017: $126)
which was recorded as a finance cost.
ii)

Banco ABC Brasil S.A. (“ABC Bank”)
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During the first quarter of 2017, the Company through its wholly-owned Brazilian subsidiary, Mineracao Apoena, S.A.,
entered into a $3,162 loan agreement with ABC Bank for working capital requirements. The loan bears an annual interest
rate of 5.38% with a grace period of one year and a maturity date on July 15, 2019. As at December 31, 2018, the
outstanding balance of the loan from ABC Bank was $1,165 (December 31, 2017: $3,162). For the year ended December
31, 2018, the Company inccurred $128 of interest expense (December 2017: $165) which was recorded as a finance cost.
iii) Banco Atlántida
During the second quarter of 2017, the Company Minosa entered into a $7,000 loan agreement with Banco Atlántida for
investment capital for the development of the phase 6 heap leach project and drew down $4,000 on the loan agreement.
In May 2017, the Company drew down a balance of $4,000 and later on in October 2017, drew down the remaining
balance of $3,000. The loan bears an annual interest rate of 7.3% with a grace period of one year and a maturity date
on July 15, 2023. As at December 31, 2018, the outstanding balance of the loan from Banco Atlántida was $6,314
(December 2017: $7,000). For the year ended December 31, 2018, the Company inccurred $516 of interest expense
(December 2017: $183) which was recorded as a finance cost.
iv) IXM S.A. (formerly Louis Dreyfus) (“IXM”)
On March 8, 2018 the Company entered into a US$20,000 loan facility (the “Facility”) and an off-take agreement (the
“Off- Take Agreement”) with IXM for the re-start of operations and copper concentrates to be produced from its whollyowned Aranzazu mine (the “Project”) located within the Municipality of Concepción del Oro in the north eastern region
of the State of Zacatecas, Mexico.
The Facility includes a 12-month grace period and is subject to customary conditions, including but not limited to, the
repayment of the Company’s outstanding loan with Auramet International LLC which was repaid in full in March 2018.
The Facility is guaranteed by the Company and its interests in the Project and the San Andres mine. The Off-Take
Agreement covers 100% of the copper concentrates to be produced from the Project.
As at December 31, 2018, the outstanding balance of the loan from IXM S.A. was $20,000 (December 31, 2017: $nil). For
the year ended December 31, 2018, the Company incurred $928 of interest of which it capitalized $860 for the ramp-up
of Aranzazu and expensed $69 (2017: $nil).
v) Promissory Notes of Rio Novo
On completion of the Merger with Rio Novo, the Company assumed the obligations of the demand promissory notes
issued by Rio Novo in favor of Northwestern which, as at December 31, 2018, totaled $758. On April 16, 2018, the
Company entered a payment schedule with Northwestern pursuant to which the Company agreed to repay the notes
with quarterly repayment terms as follows: (i) $1,430 on April 16, 2018 (paid); (ii) $729 on July 13, 2018 (paid); (iii) $743
on October 13, 2018 (paid); and (iv) $758 on January 13, 2019 (paid). The quarterly repayment terms are inclusive of 8%
interest.
b) Working Capital Facility - EPP
On March 28, 2018, Apoena and the Company entered into an agreement with Yamana Gold Inc. (“Yamana”) and Serra
da Borda Mineracao e Metalurgia S.A., a company affiliated with Yamana, with respect to the repayment of the working
capital facility provided to Apoena in connection with the acquisition of the EPP project. Pursuant to the agreement,
Apoena and the Company acknowledged debt of $9,638 with repayment terms as follows: (i) $5,000 on March 28, 2018
(paid); (ii) $1,000 on each of June 30, 2018 (paid); and September 30, 2018 (paid); (iii) $1,400 on December 31, 2018
(paid); and (iv) $1,461 on March 30, 2019.
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As at December 31, 2018, the outstanding balance of the working capital facility was $1,434 (December 31, 2017: $nil).
For the year ended December 31, 2018, the company incurred interest expense of 455 (2017: $nil and $nil) which
recorded as a finance cost.
15 INCOME TAXES
a) Income tax expenses
Income tax expense included in the consolidated statements of income for the years ended December 31, 2018 and 2017
are as follows:
Current income tax expense in respect of the current year
Adjustment to current income tax expense in respect of prior periods
Current income tax expense
Deferred income tax (recovery)/expense
Income tax expense

$

2018

$

2,055 $
(1,128)
927
4,479
5,406 $

2017

8,668
8,668
(3,116)
5,552

The reconciliation of income taxes calculated at the applicable statutory tax rate to the income tax expense shown in
these financial statements is as follows:

(Income) before income taxes
Difference in statutory tax rates in foreign jurisdictions
Non-deductible expenses
Deferred tax assets not recognized
Decrease of attributes on migration
Effect of foreign exchange on income taxes
Withholdings taxes on distribution
Mexican royalty regime
Indexation of losses and other
Income tax expense

$

2018
(57,372) $

2017
(15,733)

$

15,542
23,364
(36,034)
6,230
468
4,028
(8,192)
5,406 $

6,539
1,981
(17,370)
19,206
(203)
1,365
(5,966)
5,552

The statutory tax rate in 2018 and 2017 reflects the rate in the British Virgin Islands of 0%.
b) Deferred income tax assets and liabilities
Deferred tax liabilities on the consolidated statements of financial position consist of:
Net deferred income tax assets (liabilities) are classified as follows:

December 31, 2018 December 31, 2017

Deferred income tax liabilities

$
$

The movement in the net deferred income tax liability account was as follows:
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2018
$

Balance, January 1
Recovered from (charged to) the statement of income
Recorded on purchase of business
Recorded through other comprehensive income
Exchange differences
Balance, December 31

2017
(1,810) $
(4,479)
(1,978)
(155)
(117)
(8,539) $

$

(4,479)
3,116
(20)
(427)
(1,810)

The following temporary differences and tax losses give rise to deferred income tax assets and liabilities as at:
$

Property, plant and equipment
Other deductible (taxable) temporary differences
Net deferred income tax assets (liabilities)

$

2018

(4,907) $
(3,632)
(8,539) $

2017

(1,114)
(696)
(1,810)

Temporary differences and tax losses arising in Canada and Brazil and Mexico have not been recognized as deferred tax
assets due to the fact that management has determined it is not probable that sufficient future taxable profits will be
earned in these jurisdictions to recover such assets. The unrecognized deferred tax assets are summarized as follows:
$

Tax losses carried forward
Provision for mine closure and restoration
Property, plant and equipment
Other deductible (taxable) temporary differences
Unrecognized deferred income tax assets

$

2018
32,010 $
7,852
16,840
56,702 $

2017
43,838
4,303
11,228
16,753
76,122

Management assesses these temporary differences regularly and adjusts the unrecognized deferred tax asset in the
period when management determines it is probable that some portion of the assets will be realized.
16 PROVISION FOR MINE CLOSURE AND RESTORATION
December 31, 2018
Balance, beginning of year
Accretion expense
Change in estimate
Impact of currency translation

$

Balance, end of period
Less: current portion
$

21,309 $
674
3,717
25,700
25,700 $

December 31, 2017
19,744
1,105
355
105
21,309
21,309

Provision for mine closure and restoration is related to the closure costs and environmental restoration associated with
mining operations. The provisions have been recorded at their net present values, using discount rates of between 7.3%
to 9.5% (2017: 7.3% to 9.5%). The provisions have been re-measured at each reporting date, with the accretion expense
being recorded as a finance cost. The change in estimate increase during 2018 was primarily driven by the ramp-up in
commercial production of the Aranzazu Mine.
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17 OTHER PROVISIONS

At December 31, 2016
Periodic service and finance cost
Change in provision for the year
Settlement during the year
Actuarial changes
Impact of currency translation
At December 31, 2017
Periodic service and finance cost
Change in provision for the year
Actuarial changes
Settlement during the year
Impact of currency translation
At December 31, 2018

Long-term employee
benefits
$

$

$

5,637

Provision for judicial
contingencies
$

1,104

576
(135)
(82)
14
6,010 $
1,120
(711)
(296)
(74)
6,049 $

Total
$

384
(31)
1,457 $
(946)
511 $

6,741
576
384
(135)
(82)
(17)
7,467
1,120
(946)
(711)
(296)
(74)
6,560

Long term employee benefits liability exists as a result of a legal requirement in Honduras that the Company is obligated
to pay a severance payment based on the years of service provided by an employee without regard to the cause of the
termination.
The most recent actuarial valuation for the long-term employee benefits provision was performed at December 31, 2018.
The principal assumptions used for the purpose of the actuarial valuation were as follows:

Discount rates
Salary increase rate (administrative)
Salary increase rate (operation)
Long term inflation
18 OTHER LIABILITIES
Balance, beginning of year
Accretion expense
Royalty payments
Change in estimate
Balance, end of year
Less: current portion

2018

2017

10.00%
7.50%
7.50%
5.00%

9.75%
7.50%
7.50%
5.50%

December 31, 2018 December 31, 2017
$

$

3,338 $
71
(1,350)
31
2,090
(1,346)
744 $

4,940
196
(1,756)
(42)
3,338
(1,976)
1,362

In 2011, the Company completed a restructuring of its contractual obligations, which resulted in the settlement of the
deferred purchase consideration and the granting of a NSR Royalty equal to 1.5% on the net sales from the San Andres
Mine, the Sao Francisco Mine, and the Company’s former Sao Vincente Mine, commencing on March 1, 2013 and up to
a cumulative royalty amount of $16,000. The liability has been recorded at its net present value using a discount rate of
5% (2017: 5%). The liability is re-measured at each reporting date, with the accretion expense and change in estimate
being recorded within finance costs and other gains, respectively. The total undiscounted amount of the estimated
obligation at December 31, 2018 is approximately $2,145 and is expected to be incurred through 2019 (2017: $3,497).
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For the year ended December 31, 2018, the Company recorded accretion expenses of $71 (2017: $196) within finance
costs and a change in estimate gain of $31 (2017: a change in estimate loss of $42), within other (losses) gains on the
consolidated statements of income.
Subsequent to December 31, 2018, the Company made a royalty payment of $174.
19 SHARE CAPITAL
a) Authorized – Unlimited number of common shares
b) Share consolidation
On December 31, 2018, the Company completed the consolidation of the issued and outstanding common shares of the
Company on the basis of one (1) post-consolidation share for each ten (10) pre-consolidation shares. The total
outstanding common shares after the share consolidation was 4,337,733.
All information in these consolidated financial statements is presented on a post-Share Consolidation basis. As a result
of the Share Consolidation, the number, exchange basis or exercise price of all stock options and warrants have been
adjusted, to reflect the ten-for-one Share Consolidation.
c)

Stock options

A continuity of the Company’s stock options issued and outstanding are as follows:

Number
of options
Balance, December 31, 2016
Granted
Exercised
Forfeited / Expired
Balance, December 31, 2017
Granted
Exercised
Forfeited / Expired
Balance, December 31, 2018

113,604 $
(14,500)
(27,714)
71,390
177,981
(2,400)
(28,180)
218,791 $

As at December 31, 2018, the company had 218,791 options issued and outstanding as follows:
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price C$
29.40
10.01
71.13
17.12
22.78
9.05
29.47
20.23
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Exercise price C$

Options outstanding

8.50
10.00
10.00
12.00
14.15
15.00
19.81
20.30
23.50
23.50
23.50
24.53

14,350
11,400
4,000
10,060
6,625
1,000
1,325
19,750
134,455
7,200
6,506
2,120
218,791

Options Exercisable

Remaining contractual
life (years)

14,350
11,400
4,000
10,060
6,625
1,000
1,325
19,750
2,120
70,630

2.10
1.00
1.42
0.06
2.06
0.38
1.75
7.66
7.45
7.61
9.46
2.22

Expiry dates
February 5, 2021
January 1, 2020
June 1, 2020
January 22, 2019
January 21, 2021
May 20, 2019
September 29, 2020
October 26, 2026
June 12, 2026
October 5, 2026
June 13, 2028
March 21, 2021

d) Share-based payment expense
Share-based payment expense is measured at fair value and recognized over the vesting period from the date of grant.
For the twelve months ended December 31, 2018, share-based payment expense recognized in general and
administrative expense was $473 (2017: $5).
During the twelve months ended December 31, 2018, the Company granted 177,981 stock options (2017: the Company
granted nil stock options).
20 REVENUE
Gold Revenue
Copper Revenue (Aranzazu)

2018
$
$

21 COST OF GOODS SOLD BY NATURE
Direct mine and mill costs
Depletion and amortization
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$
$

2018
$
$

The direct mine and mill costs include employee benefits for 2018 and 2017.

155,353
2,349
157,702

2017

124,707
15,720
140,427

157,711
157,711

2017
$
$

117,330
13,971
131,301

Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2018 and 2017

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

22 GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
Salaries, wages and benefits
Professional and consulting fees
Legal, Filing, listing and transfer agent fees
Insurance
Directors' fees
Occupancy cost
Merger and acquisition
Travel expenses
Share-based payment expense
Depreciation and amortization
Other

2018
$

2017
4,019
4,093
504
809
169
311
646
415
473
33
289
11,761

$

$

3,501
5,151
978
314
256
288
1,666
336
5
7
1,562
14,064

$

In 2018, general and administration expenses included, among other merger items and acquisition fees connected with
the transaction with Rio Novo Gold (see also note 7) and the sale of Serrote (see also note 6).
23 CARE AND MAINTENANCE EXPENSES
Aranzazu mine
Rio Novo projects
Brazilian projects

2018
$

2017
697 $
950
3,509
5,156 $

$

2,125
2,943
5,068

24 EXPLORATION EXPENSES
2018
San Andres mine
Brazilian projects
Aranzazu mine

$

800
2,997
63
3,860

$

25 FINANCE COSTS
Accretion expense
Interest expense on debts (note 14)
Finance cost on post-employment benefit
Other interest and finance costs

$

$

1,043
739
1,782

$

2018

$
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2017

2017
745
1,602
560
685
3,592

$

$

1,301
1,437
60
754
3,552

Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
For the years ended December 31, 2018 and 2017

Expressed in thousands of United States dollars, except where otherwise noted.

26 OTHER GAINS (LOSSES)

2018
$

Net loss on call options and fixed price contracts
Changes in fair value of gold loans
Change in estimate of provision for mine closure and restoration
VAT and other taxes recoveries
Gain on disposal of assets
Foreign exchange (loss) gain
Other items

2017
284 $
1,019
(530)
104
877 $

$

(2,679)
(427)
(513)
8,678
771
(111)
(1,937)
3,782

During the twelve months ended December 31, 2017, the Company recovered taxes in Brazil and Honduras of $3,939
and $4,753, respectively. The recovery of the taxes was through the application of existing and new tax programs (VAT,
PIS COFINS and similar) offered by the Honduran and Brazilian governments.
27 CASH FLOW INFORMATION
a) Items not affecting cash
2018
Deferred and current income tax expense
Impairment charges reversal (Serrote note 6)
Impairment charges reversal (Aranzazu note 12)
Depletion and amortization
Change in fair value of gold loans
Accretion expense
Currency translation adjustment reversal related to Serrote
Gain on acquisition of Rio Novo Gold Inc.
Gain on sale of Serrotte
Periodic service, past service and finance costs on post-employment benefit
Share-based payment expense (note 19(d))
Change in estimate of provision for mine closure and restoration
Foreign exchange loss (gain)
(Gain) on disposal of assets
Unrealized (gain) loss on call option and fixed price contracts
VAT and other taxes recoveries
Other non-cash items

$

$

2017

5,868 $
(53,701)
15,335
745
15,915
(21,858)
(3,945)
1,120
473
(2,011)
431
560
11
(884)
(41,941) $

5,552
(9,660)
15,914
427
1,301
575
(57)
460
82
(771)
895
(8,692)
792
6,818

b) Changes in working capital
2018
(Increase) in trade and other receivables
(Increase) decrease in inventory
Increase (decrease) in trade and other payables

$

$
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(11,214) $
4,032
12,173
4,991 $

2017
(6,055)
358
(3,572)
(9,269)

Aura Minerals Inc.

Notes to the Consolidated Financial Statements
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c)

Supplementary cash flow information

2018

Changes in other assets and liabilities consists of:
Increase in long term asset
(Increase) decrease in prepaid expenses
Other items

$ 3,748
(2,632)
(558)
$ 558

d) Non-cash investing and financing activities consist of:

Balance as at January 1, 2017
Changes from Financing cash flows:
Proceeds received from debt
Repayment of gold loan
Repayment of short terms loans
Interest paid on debts

2017
$–

Working Capital
Terms Loans Facility Payable
$
4,321 $
9,270 $

Other Changes:
Interest Expenses on Debts
Other Non-Cash Movements
Balance as at December 31, 2017
Changes from Financing cash flows:
Repayment of short terms loans
IXM S.A. (formerly Louis Dreyfus) Loan
Interest paid on debts
Other Changes:
Interest Expenses on Debts
Promissory Note of Rio Novo
Balance as at December 31, 2018

$ 2,333
357
(154)
$ 2,536

2018

Non-cash addition to property, plant and equipment

e) Debt reconciliation

2017

$

$–

Gold Loan
6,442 $

19,162
(6,846)
(1,308)
15,329

(129)
9,141

1,308
16,637

129
109
9,379

(11,077)
20,000
(1,976)
23,584

(7,945)
(455)
979

-

(19,022)
20,000
(2,431)
24,563

2,007
3,576
29,167

455
1,434

- $

2,462
3,576
30,601

$

(6,869)
(427)

Total
20,033

427
-

$

19,162
(6,869)
(6,846)
(1,437)
24,043
1,437
536
26,016

28 FINANCIAL INSTRUMENTS
a) Fixed price contracts
During the twelve months ended December 31, 2018, the Company entered into fixed price contracts to hedge
124,545.53 ounces of gold expiring between January 31, 2018 and December 31, 2018 at an average price of $1,275 per
ounce of gold. For the twelve months ended December 31, 2018, the Company has recorded a realized losses of $1,168.
At December 31, 2018, the Company had 14,800 ounces of outstanding fixed price contracts at an average price of $1,215
per ounce of gold. As at December 31, 2018, the Company recorded a derivative liability on these outstanding fixed price
contracts of $906 (December 31, 2017: $895).
During the twelve months ended December 31, 2017, the Company entered into fixed price contracts to hedge 144,300
ounces of gold expiring between January 31, 2017 and December 31, 2017 at an average price of $1,220 per ounce of
gold. For the twelve months ended December 31, 2017, the Company has recorded a realized losses of $1,784.
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b) Put/Call option contracts
During the year ended December 31, 2018, the Company has entered zero cost put/call collars intermediated by Goldman
Sachs, in a total of 26,000 ounces with floor prices between $1,230 and $1,320 and ceiling prices between $1,309 and
$1,480 per ounce of gold expiring between July 31, 2018 and October 31, 2018. As at December 31, 2018, there were no
outstanding zero cost put/call collars.
During the year ended December 31, 2017, the Company entered into a zero cost put/call collars on 25,000 ounces of
gold with a floor price between $1,200 and $1,210 and ceiling price between $1,255 and $1,315 per ounce of gold
expiring between April 26, 2017 to December 27, 2017. As at December 31, 2017, there was no derivative liability related
to the outstanding call options.
Under the Facility agreement (note 14 (b)), the Company entered into a call option program on 8,000 ounces of gold
expiring between December 27, 2017 to June 29, 2018 with a strike price of $1,325. As at December 31, 2017, there were
no call options contract outstanding.
c)

Credit risk

Credit risk is the risk that a third party might fail to discharge its obligations under the terms of a financial contract. The
Company’s credit risk is limited to trade receivables, derivative contracts, and the short term investments in bonds in the
ordinary course of business. As of December 31, 2018, the Company considers the credit risk with these financial
contracts to be low.
d) Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Company will not be able to meet its financial obligations as they fall due (refer to note
1). The Company manages its liquidity risk through a rigorous planning and budgeting process, which is reviewed and
updated on a regular basis, to help determine the funding requirements to support the Company’s current operations
and expansion and development plans and by managing its capital structure as described in note 29.
The Company’s objective is to ensure that there are sufficient committed financial resources to meet its short‐term
business requirements for a minimum of twelve months. In the normal course of business, the Company enters into
contracts that give rise to commitments for future payments as disclosed in the following table:

Trade and other payables
Short-term loans and gold loan repayment
Provision for mine closure and restoration
Other liabilities
$

Within
1 year
50,407
12,004
1,346
63,757 $

2 to 3
years
18,597
744
19,341 $

4 to 5
years
- $

Over 5
years
25,700
25,700 $

Total
50,407
30,601
25,700
2,090
108,798

e) Currency
The Company’s operations are located in Honduras, Brazil, and Mexico; therefore foreign exchange risk exposures arise
from transactions denominated in foreign currencies. Although the Company’s sales are denominated in United States
dollars, certain of the Company’s operating expenses are denominated in foreign currencies, primarily the Honduran
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lempira, Brazilian real, Mexican peso and Canadian dollar.
Financial instruments that impact the Company’s net losses or other comprehensive losses due to currency fluctuations
include: cash and cash equivalents, accounts receivable, other long-term assets, accounts payable and accrued liabilities,
short term loans and other provisions denominated in foreign currencies.
At December 31, 2018, the Company had cash and cash equivalents of $10,507, of which, $4,234 in United States dollars,
$1,686 in Brazilian reais, $2,504 in Honduran lempiras, and $2,083 in Mexican pesos. An increase or decrease of 10% in
the United States dollar exchange rate to the currencies listed above would have increased or decreased the Company’s
income for the year by $627, respectively.
f)

Interest rate risk

The Company is exposed to interest rate risk on its cash, cash equivalents and short-term investments. The Company
monitors its exposure to interest rates and has not entered into any derivative contracts to manage this risk. For the year
ended December 31, 2018, an increase or decrease in interest rates of 100 basis points (1 percent) would have increased
consolidated income and comprehensive income for the year by $162 and a decrease in interest rates of 100 basis points
(1 percent) would have decreased the income and comprehensive income for the year by $162.
g)

Commodity price risk

The Company is subject to price risk from fluctuations in market prices of gold, copper and other metals. Gold, copper
and other metal prices have historically fluctuated widely and are affected by numerous factors outside of the Company's
control.
The profitability of the Company's operations is highly correlated to the market prices of these metals, as is the ability of
the Company to develop its other properties.
A 10% change in the average commodity price for gold and copper for the year, with all other variables held constant,
would result in an impact on the Company’s 2018 consolidated income and comprehensive income of $13,789 and $234
respectively.

h) Fair value of financial instruments
The fair value of the Company’s financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis at December
31, 2018 and 2017 are summarized in the following table:
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Assets
Cash and cash equivalents
Value added taxes
Short term investments
Other receivable
Derivative assets
Other assets
Financial Liabilities
At fair value through profit and loss
Derivative liabilities
Other financial liabilities
Accounts payable and accrued liabilities
Short-term loans
Working capital facility payable to Yamana
Other provisions
Other liability

Level

Financial instrument
Classification

N/A
N/A
1
N/A
2
N/A

Amortized Cost
Amortized Cost
Fair Value
Amortized Cost
Fair Value
Amortized Cost

2

Fair Value

N/A
N/A
N/A
3
3

Amortized Cost
Amortized Cost
Amortized Cost
Fair Value
Fair Value

December 31, 2018
Carrying value
Fair value

December 31, 2017
Carrying value
Fair value

$

$

$

10,507
30,488
10,148
4,010
867
56,020

$

10,507
30,488
10,148
4,010
867
56,020

11,789
2,482
27,846
895
43,012

$

11,789
2,482
27,846
895
43,012

906

906

895

895

50,408
29,167
1,434
6,560
2,090
90,565

50,408
29,167
1,434
6,560
2,090
90,565

35,811
16,637
9,379
6,010
3,338
72,070

35,811
16,637
9,379
6,010
3,338
72,070

$

$

$

The Company measures certain of its financial assets and liabilities at fair value on a recurring basis and these are
classified in their entirety based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurement. Certain
non-financial assets and liabilities may also be measured at fair value on a non-recurring basis. There are three levels of
the fair value hierarchy that prioritize the inputs to valuation techniques used to measure fair value, with Level 1 inputs
having the highest priority. The three levels of the fair value hierarchy are: Level 1, which are inputs that are unadjusted
quoted prices in active markets for identical assets or liabilities; Level 2, which are inputs other than Level 1 quoted prices
that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and Level 3, which are inputs for the asset or
liability that are not based on observable market data.
The Company classifies derivative assets and liabilities in Level 2 of the fair value hierarchy as they are valued using
pricing models which require a variety of inputs such as expected gold price. The Company classified its other provision
and other liability in Level 3 as there is no observable market data for the fair value inputs. The Company uses a
discounted cash flow model to determine the fair value. The key inputs for level 3 are the expected gold price, expected
production and discount rate.
29 CAPITAL MANAGEMENT
The Company’s objectives in managing capital are to ensure sufficient liquidity is maintained in order to properly develop
and operate its current projects and to pursue strategic growth initiatives, to ensure that externally imposed capital
requirements related to any debt obligations are complied with, and to provide returns for shareholders and benefits to
other stakeholders. In assessing the capital structure of the Company, management includes in its assessment the
components of shareholders’ equity and long‐term debt. The Company manages its capital structure considering changes
in economic conditions, the risk characteristics of the underlying assets, and the Company’s liquidity requirements. To
maintain or adjust the capital structure, the Company may be required to issue common shares or debt, re‐pay existing
debt, acquire or dispose of assets, or adjust amounts of certain investments.
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In order to facilitate management of capital, the Company prepares annual budgets which are updated periodically if
changes in the Company’s business are considered to be significant. The Company’s board of directors reviews and
approves all operating and capital budgets as well as the entering into of any material debt obligations, and any material
transactions out of the ordinary course of business, including dispositions, acquisitions and other investments or
divestitures. In order to maximize ongoing development efforts, the Company does not pay out dividends.
30 RELATED PARTY TRANSACTIONS
On January 1, 2015, the Company entered into a consulting agreement for the provision of management services to the
Company, including those of the President and Chief Executive Officer, with Acumen Capital, LLC (“Acumen”), a US based
company which is controlled by Jim Bannantine, the Company’s former President and Chief Executive Officer. The
consulting agreement was terminated on January 15, 2017. For the year ended December 31, 2018, the Company paid
consulting fees and termination benefits to Acumen of $517 (2017: $455). As at December 31, 2018, the Company owed
$62 (December 31, 2017: $579) to Acumen, mainly related to termination benefits.
Total compensation paid to key management personnel, remuneration of directors and other members of key executive
management personnel for the year ended December 31, 2018 and 2017 are as follows:
2018
Salaries and short-term employee benefits
Termination benefits

$
$

2017
2,536
2,536

$1,768
1,035
$2,803

In connection with Company’s due diligence conducted on the EPP Project and subsequent acquisition of the project, the
Company investigated an area known as Rio Alegre, which was not originally included in the EPP Project that was acquired
from Yamana. It was the Company’s intention to acquire the licenses of Rio Alegre due to the close proximity to the EPP’s
processing plant, subject to positive due diligence. The exploration licenses for Rio Alegre are held in the name of
Mineração Tarauacá Indústria e Comércio S.A. (“Tarauacá”), a company controlled by Paulo Brito, the Company’s nonexecutive Chairman and largest shareholder through his control and direction of Northwestern Enterprises Ltd. Following
initial discussions with Tarauacá, and additional due diligence on Rio Alegre, the Company and Tarauacá entered into an
agreement for the Company to acquire Rio Alegre at no cost to the Company. Tarauacá has applied to the National
Department of Mineral Production for the assignment of the exploration license and the formal assignment is expected
shortly. For the year ended December 31, 2018, the Company spent $1,701 (2017: $576) maintaining the property which
was primarily related to security.
As part consideration for the acquisition of the EPP Project, the Company granted to SBMM (Yamana’s wholly-controlled
subsidiary) a net smelter return royalty (the “EPP NSR Royalty”) as to 2% on the first 1,000,000 gold ounces produced
from the EPP Project, and thereafter, a 1% NSR Royalty on gold ounces produced from the EPP Project. The Company
has been provided notice that pursuant to the royalty agreement, a company beneficially owned or controlled by Paulo
de Brito has acquired the EPP NSR Royalty from SBMM. The Company was not a party to the negotiations between the
entities and the transaction was not a related party.
On completion of the Merger with Rio Novo, the Company assumed the obligations of the demand promissory notes
issued by Rio Novo in favor of Northwestern Enterprises Ltd (Note 14).
31 SEGMENTED INFORMATION
The reportable operating segments have been identified as the San Andres Mine, the Brazilian Mines, the Aranzazu Mine,
the Serrote Project, Corporate and Rio Novo Projects. The Company manages its business, including the allocation of
resources and assessment of performance, on a project by project basis, except where the Company’s projects are
substantially connected and share resources and administrative functions. The segments presented reflect the way in
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which the Company’s management reviews its business performance. Operating segments are reported in a manner
consistent with the internal reporting provided to executive management who act as the chief operating decision-maker.
Executive management is responsible for allocating resources and assessing performance of the operating segments.
For the year ended December 31, 2018 and 2017, segmented information is as follows:
For the year ended December 31, 2018
Sales to external customers
Cost of production
Depletion and amortization
Gross margin
Care-and-maintenance expenses
Realized loss on fixed price contracts
Other expenses
Income (Loss) before income taxes
Property, plant and equipment
Total assets
Capital expenditures

San Andres Mine
$

$
$
$
$

For the year ended December 31, 2017
Sales to external customers
Cost of production
Depletion and amortization
Gross margin
Care-and-maintenance expenses
Realized loss on fixed price contracts
Other expenses
Income (Loss) before income taxes
Property, plant and equipment
Total assets
Capital expenditures

82,223
70,350
7,735
4,138
(882)
(3,489)
(233)
43,516
73,874
7,135

Brazilian Mines
$

$
$
$
$

San Andres Mine
$

$
$
$
$

96,889
69,183
8,386
19,320
(1,317)
(1,128)
16,875
45,867
81,713
5,805

73,130
52,958
7,702
12,470
(3,088)
(287)
(5,339)
3,756
29,442
65,185
5,933

Aranzazu Mine
$

$
$
$
$

Brazilian Mines
$

$
$
$
$

60,822
48,147
5,585
7,090
(1,663)
(467)
(3,019)
1,941
30,257
95,598
2,725

2,349
1,400
282
667
(697)
52,986
52,956
80,075
95,553
17,296

Serrote Project
$

$
$
$
$

Aranzazu Mine
$

$
$
$
$

(2,125)
950
(1,175)
4,246
5,933
276

(421)
(421)
-

Corporate
$

$
$
$
$

Serrote Project
$

$
$
$
$

2,217
(30)
2,187
14,460
-

Corporate

(1,280)
10,108
8,828
26
-

$

$
$
$
$

(10,736)
(10,736)
330
3,005
-

Rio Novo Projects
$

(950)
77
(873)
52,164
52,222
1,140

$
$
$
$

Total
$

$
$
$
$

Rio Novo Projects
$

Total

- $
- $
$
$
$

$
$
$
$

157,702
124,708
15,719
17,275
(5,156)
1,048
44,205
57,372
205,197
301,294
31,504

157,711
117,330
13,971
26,410
(5,068)
(1,784)
(3,825)
15,733
80,700
186,275
8,806

Revenues for the San Andres Mine and the Brazilian mines relate to the sale of refined gold. Revenue for the Aranzazu
mine relate to the sale of copper concentrate.
32 COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
a) Operating commitments
The Company has the following commitments for future minimum payments under operating leases:
2018
Within one year
Two to Four Years

$
$

2017
204
47
251

$
$

271
166
437

b) Contingencies
Certain conditions may exist as of the date of these financial statements which may result in a loss to the Company in
the future when certain events occur or fail to occur. The Company assesses at each reporting date its loss contingencies
related to ongoing legal proceedings by evaluating the likelihood of such proceedings, as well as the amounts claimed or
expected to be claimed.
Included in other provisions as of December 31, 2018 is a provision of $511 (2017: $1,457) for loss contingencies related
to ongoing legal claims.
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Demonstrações Financeiras Consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018

Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras e Relatório de Controles Internos sobre as
Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas e são de responsabilidade do Conselho de
Administração e da Administração da Companhia. As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas
de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro e refletem as melhores estimativas e julgamentos
da Administração, com base nas informações atualmente disponíveis. A Companhia desenvolveu e mantém um
sistema de controles internos para garantir, de maneira razoável, a confiabilidade de suas informações financeiras.
As demonstrações financeiras consolidadas foram convertidas para R$ e traduzidas para português, com base nas
demonstrações financeiras consolidadas em US$ e em inglês, auditadas pela PricewaterhouseCoopers LLP,
Chartered Professional Accountants, Licensed Public Accountants. Seu relatório descreve o escopo de seu exame e
opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas.
A Administração mantém um sistema de controles internos para fornecer segurança razoável de que os ativos da
Companhia são salvaguardados e contabilizados, que as transações são autorizadas e para facilitar a preparação de
informações financeiras relevantes, confiáveis e oportunas. Quando apropriado, a Administração usa seu melhor
julgamento, com base nas informações atualmente disponíveis, para fazer estimativas necessárias para garantir a
apresentação adequada e consistente dessas informações.
O Conselho de Administração é responsável por garantir que a Administração cumpra suas responsabilidades pelos
relatórios financeiros e controles internos e exerça essa responsabilidade por meio do Comitê de Auditoria. O
Comitê de Auditoria é composto por dois diretores, ambos independentes. As funções do Comitê de Auditoria são
revisar as demonstrações financeiras consolidadas trimestrais e anuais e submetê-las ao Conselho de
Administração para aprovação; revisar a adequação do sistema de controles internos; analisar quaisquer assuntos
regulatórios contábeis, financeiros e de segurança relevantes; recomendar a nomeação de auditores
independentes; e aprovar o escopo do trabalho de auditoria e não auditoria dos auditores independentes.

“Rodrigo Barbosa”
Presidente, CEO

Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
14 de fevereiro de 2020

“Kleber Cardoso”
CFO

Aura Minerals Inc.

Demonstrações Consolidadas do Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Demonstrações Consolidadas do Resultado Abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Balanços Patrimoniais Consolidados
Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais

Aprovado em nome do Conselho de Administração:
“Stephen Keith”
Stephen Keith, Diretor

“Rodrigo Barbosa”
Rodrigo Barbosa, Presidente, CEO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Demonstrações Consolidadas das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

1

NATUREZA DAS OPERAÇÕES

Aura Minerals Inc. (“Aura Minerals” ou “Companhia”) é uma companhia de mineração focada na operação e
desenvolvimento de propriedades minerais nas Américas.
A Aura Minerals é uma companhia de capital aberto com registro na Bolsa de Valores de Toronto (sob o código:
ORA). A Companhia é incorporada sob Lei das Ilhas Virgens Britânicas (BVI Business Companies Act). A sede da
Companhia está localizada em Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1110, Ilhas Virgens
Britânicas. A Companhia mantém uma sede administrativa na 78 SW 7th street, 7115, Miami Florida 33130, Estados
Unidos da América.
O acionista majoritário da Companhia é a Northwestern Enterprises Ltd. (“Northwestern”), uma empresa de
propriedade do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pelo Conselho de Administração em 14 de fevereiro de
2020.

2

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 foram
preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting
Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as
informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com
as utilizadas pela Administração na sua gestão.
As Demonstrações Financeiras Consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade operacional,
usando o custo histórico, exceto pelos ativos e passivos mensurados aos valores reavaliados ou ao valor justo no
final de cada período de relatório, conforme explicado na Nota 3 - Sumário das Principais Políticas Contábeis. Além
disso, essas demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas com base no regime de competência,
exceto pelas informações de fluxos de caixa.
A Companhia tem como política apresentar, para uso geral nos mercados em que atua, suas demonstrações
financeiras consolidadas em inglês, de acordo com o IFRS e com a moeda de apresentação em dólares dos EUA. As
presentes demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 estão sendo
apresentadas em português e em Reais, de acordo com o item XI do Artigo 2, Anexo 3 da Instrução CVM Nº 480,
de 7 de dezembro de 2009.

3

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras consolidadas estão
definidas abaixo. Essas políticas contábeis foram aplicadas de modo consistente em todos os períodos
apresentados salvo disposição em contrário.
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Critérios de consolidação
Controladas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as contas da Companhia e de todas as entidades sobre as quais
detém controle. Todos os saldos, transações, receitas, despesas, lucros e prejuízos entre a Companhia e suas
controladas, incluindo ganhos e perdas não realizados, foram eliminados na consolidação. A Companhia consolida
suas investidas quando tem a capacidade de exercer controle.
O controle de uma entidade existe quando a Companhia está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de seu
envolvimento com a investida e tem capacidade de interferir nesses retornos por meio do poder sobre a entidade.
Especificamente, a Companhia exerce controle sobre uma entidade se, e somente se, todos os elementos a seguir
estiverem presentes: 1) poder sobre a entidade (ou seja, direitos existentes que conferem à Companhia a
capacidade atual de dirigir as atividades relevantes da entidade); 2) exposição ou direitos a retornos variáveis do
seu envolvimento com a investida; e 3) a capacidade de usar o poder sobre a investida para dirigir as atividades
relevantes da investida. Para controladas não integrais, os ativos líquidos atribuíveis a acionistas externos são
apresentados como “participações de não controladores”. Adicionalmente, qualquer lucro ou prejuízo do exercício
atribuível a participações de não controladores é calculado com base na participação desses acionistas na
controlada. Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, não há “participações de não controladores”.
As principais controladas da Companhia com as operações e projetos de mineração correspondentes são:
•
•

•

•

Minerales de Occidente, S.A. (Honduras) (“Minosa”)
o A mina a céu aberto de ouro de San Andres em Honduras (a “Mina de San Andres”)
Mineração Apoena S.A. (Brasil) (“Apoena”)
o A mina a céu aberto Ernesto / A mina subterrânea Pau-a-Pique no Brasil (o “Projeto EPP”)
o A mina a céu aberto de ouro de São Francisco no Brasil (a “Mina de São Francisco”)
o A mina a céu aberto de ouro Japonês no Brasil (a “Mina Japonês”)
o A mina a céu aberto de ouro Lavrinha no Brasil (a “Mina Lavrinha”)
Aranzazu Holding S.A. de C.V. (México)
o A mina subterrânea de Aranzazu no México (a “Mina de Aranzazu”), que produziu um
concentrado de cobre-ouro-prata e atualmente está em produção comercial.
Rio Novo (Brasil)
o O Projeto de Ouro Almas (“Almas”), localizado no estado de Tocantins, Brasil
o O Projeto de Ouro Matupá ("Matupá"), localizado no estado de Mato Grosso, Brasil
o O Projeto de Ouro Tolda Fria ("Tolda Fria"), localizado no estado de Caldas, Colômbia

Apesar da Companhia deter somente 49% dos direitos de voto da Apoena, a Companhia entende ser beneficiária
integral da investida, dado que recebe retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade
de interferir nesses retornos pelo poder de coordenar as atividades da investida. Consequentemente, Apoena é
totalmente consolidada nestas demonstrações financeiras.
A Companhia utiliza o método de aquisição para contabilizar as combinações de negócios. O valor justo da aquisição
de uma controlada é baseado no valor justo dos ativos adquiridos, passivos assumidos e valor justo da
correspondente contraprestação. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício
conforme incorridos. Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos em uma
combinação de negócios são mensurados inicialmente aos valores justos na data da aquisição. O valor excedente,
se houver, da contraprestação sobre o valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrado como
ágio. No caso de uma compra vantajosa, em que a contraprestação total é menor que o valor justo dos ativos
líquidos da controlada adquirida, a diferença é reconhecida como um ganho diretamente nas demonstrações
consolidadas do resultado.
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Conversão de moeda estrangeira
Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens inclusos nas contas de cada entidade incluída na consolidação são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico no qual a entidade atua (a "moeda funcional"). Conforme mencionado na Nota 2,
essas demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (“R$”). Para fins de apresentação destas
demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, de acordo com o item
XI do Artigo 2, Anexo 3 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Companhia considerou a
metodologia apresentada no IAS 21 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio.
A aplicação desta metodologia, utilizada para converter as demonstrações financeiras de US$ para R$, resume-se
a seguir:
•
•
•

•
•

As contas de ativo e passivo foram convertidas pela taxa cambial disponíveis no fim de cada exercício;
A Demonstração de Resultado foi convertida à taxa de câmbio média trimestral;
O patrimônio líquido inicial foi convertido à taxa de câmbio de 1º de janeiro de 2017, de acordo com o
disposto no IFRS 1, que todas as diferenças de conversão acumulada sejam ajustadas a zero, e todos os
movimentos posteriores converteram-se à taxa de câmbio trimestral;
Todas as diferenças decorrentes da conversão anterior se registram dentro da conta de diferença de
conversão acumulada no patrimônio; e
Para efeitos de divulgação, as notas relativas ao fluxo de caixa converteram-se às taxas de câmbio médias
trimestrais.

A moeda funcional da Companhia e da maioria de suas controladas é o dólar dos Estados Unidos ("dólar dos EUA"
ou “US$”), exceto para as empresas de serviços no México e no Brasil, que possuem moeda funcional em Pesos
Mexicanos (“pesos mexicanos” ou “Mex$”) e em Reais (“reais” ou “R$”), respectivamente. Todos os valores nas
demonstrações financeiras são arredondados para o milhar mais próximo.
Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio
vigentes nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e
da conversão pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários em moedas
estrangeiras, são reconhecidos nas demonstrações consolidadas do resultado.
Conversão dos resultados das controladas para US$
(antes da conversão para moeda de apresentação R$)
Os resultados e balanços patrimoniais de todas as controladas da Companhia com moedas funcionais diferentes de
US$ (nenhumas dessas moedas em economia de hiperinflação) são convertidos para a moeda de apresentação da
seguinte forma:
• Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento
na data do balanço patrimonial;
• As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias,
a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas
datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das
operações; e
• Todas as diferenças cambiais resultantes são reconhecidas em outros resultados abrangentes.
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Na consolidação, as diferenças cambiais decorrentes da conversão do investimento líquido em entidades
estrangeiras são reconhecidas em outros resultados abrangentes. Quando uma operação estrangeira é vendida,
essas diferenças cambiais são reconhecidas na demonstração do resultado como parte do ganho ou perda na venda
de investimentos.
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa consistem em caixa depositado em bancos e títulos com juros de curto prazo de alta
liquidez e vencimentos, na data da compra, de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em caixa
e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras consistem em investimentos em títulos de dívida (“bonds”) emitidos por empresas e pelo
governo em mercados ativos com vencimentos originais de mais de três meses e menos de um ano. Esses
instrumentos financeiros podem ser facilmente convertidos em dinheiro. Os investimentos são contabilizados ao
valor justo.
Contas a receber e outros créditos
Contas a receber e outros créditos são valores devidos por clientes e outras partes no curso normal dos negócios.
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, o contas a receber é classificado no ativo circulante,
caso contrário, o montante correspondente é classificado no ativo não circulante com o devido desconto. Além
disso, contas a receber e outros créditos são avaliados, de acordo com o IFRS 9, ao custo amortizado.
Estoques
Os estoques de produtos acabados e produtos em processo, que incluem estoques de lixiviação e estoques de
minério, são avaliados pelo menor entre o custo médio e o valor líquido de realização. O estoque de produtos
acabados consiste em produtos acabados de ouro e metais em concentrado. O estoque de produtos em processo
representa o estoque em circulação nas plantas de processamento e áreas de lixiviação da Companhia. O estoque
de minérios representa minério empilhado em áreas de lixiviação e em estoques. O custo dos estoques de produtos
em processo e produtos acabados inclui custos de mineração, mão de obra direta, materiais e suprimentos
operacionais, custos de transporte e fretes aplicáveis e uma parte aplicável das despesas gerais operacionais,
incluindo amortização e exaustão. O valor líquido de realização é o preço de venda esperado para o produto
acabado, menos os custos estimados para obter o produto na forma e local de venda.
O estoque de peças e suprimentos consiste em itens de consumo e é avaliado ao custo médio ponderado após a
provisão para itens de giro lento e obsoletos.
Para estoques que foram baixados ao valor líquido de realização, se avaliações subsequentes concluírem que as
circunstâncias que causaram a referida baixa não existem mais ou quando houver evidência clara de um aumento
no seu valor de realização líquido devido a uma mudança nas circunstâncias econômicas, a baixa é revertida
adequadamente.
Direitos minerários
Os direitos minerários representam gastos capitalizados relacionados ao desenvolvimento de propriedades
minerais, gastos decorrentes de aquisições de propriedades e instalações e equipamentos relacionados. Quando
da alienação ou abandono, os valores contábeis dos direitos minerários são baixados e quaisquer ganhos ou perdas
associadas são reconhecidos no resultado.
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Propriedades minerais
As propriedades minerais geralmente consistem no seguinte: o valor justo atribuível às reservas e recursos minerais
adquiridos em uma combinação de negócios ou aquisição de ativos; custos de exploração e avaliação capitalizados;
custos de desenvolvimento de mineração subterrânea; custos de desenvolvimento de mina de cava a céu aberto;
e juros capitalizados. Além disso, são incorridos custos do projeto que geralmente são capitalizados quando os
gastos resultam em um benefício futuro.
As propriedades minerais adquiridas por meio de combinação de negócios são reconhecidas ao valor justo na data
da aquisição. O valor justo é uma estimativa das reservas minerais comprovadas e prováveis, dos recursos minerais
e do potencial de exploração atribuível à propriedade. O valor justo estimado atribuível às reservas minerais e à
parcela de recursos minerais considerada provável de extração econômica no momento da aquisição é depreciado
com base nas unidades produzidas, na qual o denominador consiste nas reservas comprovadas e prováveis e na
parcela de recursos minerais considerada provável de extração econômica. O valor justo estimado atribuível a
recursos minerais que não são considerados prováveis de extração econômica no momento da aquisição não está
sujeito a depreciação até que os recursos se tornem prováveis de extração econômica no futuro. O valor justo
estimado atribuível às licenças de exploração é registrado como um ativo intangível e não está sujeito a depreciação
até que a propriedade entre em produção.
Nas operações de mineração subterrânea da Companhia, são incorridos custos de desenvolvimento para a
construção de novos eixos, desvios e rampas que permitirão à Companhia acessar fisicamente o minério
subterrâneo. O tempo durante o qual continuaremos a incorrer nesses custos depende da vida útil da mina. Esses
custos de desenvolvimento subterrâneo são capitalizados quando incorridos. Os custos capitalizados de
desenvolvimento subterrâneo são depreciados com base nas unidades produzidas, em que o denominador é a onça
/ libra estimada de ouro / cobre em reservas comprovadas e prováveis e a parcela dos recursos considerados
prováveis de extração econômica com base no plano atual de vida útil da mina que se beneficia do desenvolvimento
e são considerados prováveis de extração econômica.
Nas operações de mineração de cava a céu aberto da Companhia, é necessário remover o estéril e outros resíduos
para acessar o depósito de minério do qual os minerais podem ser extraídos economicamente. O processo de
remoção do estéril e resíduos é chamado de “stripping”. Os custos de stripping incorridos para fornecer acesso
inicial ao depósito de minério (conhecido como remoção de pré-produção) são capitalizados como custos de
desenvolvimento de mina de cava a céu aberto. Os custos de stripping incorridos durante a fase de produção de
uma jazida são contabilizados como custos do estoque produzido durante o período. Esses custos são capitalizados
na medida em que estejam relacionados a benefícios futuros antecipados e representem uma melhoria. A remoção
de resíduos que está relacionada a atividades de produção correntes e não gera um benefício futuro é contabilizada
como um custo de produção no período em que é incorrida e é incluída no custo do estoque.
Os custos capitalizados de desenvolvimento de mina de cava a céu aberto são depreciados com base nas unidades
produzidas em que o denominador é a onça / libra estimada de ouro / cobre em reservas comprovadas e prováveis
e a parcela dos recursos considerados prováveis de extração econômica com base no plano atual de vida útil da
mina que se beneficiam do desenvolvimento e são considerados prováveis de extração econômica.
Imobilizado
O ativo imobilizado é originalmente registrado ao custo no momento da construção, compra ou aquisição e
subsequentemente é mensurado ao custo, deduzido da depreciação acumulada e da redução ao valor recuperável
(“impairment”). O custo inclui todos os custos necessários para preparar o item para o uso pretendido pela
Companhia.
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Os custos incorridos com grandes reparos de equipamentos existentes são capitalizados como imobilizado e estão
sujeitos à depreciação quando os equipamentos são colocados em serviço. Os custos de manutenção e reparos
rotineiros são reconhecidos como despesas conforme incorridos.
Depreciação e exaustão
O imobilizado é depreciado usando o método linear ou de unidades produzidas durante a vida útil da mina ou
durante a vida útil remanescente do ativo, se menor. Terrenos não são depreciados. Os seguintes prazos de vida
útil são utilizados pela Companhia:
Principais classes de ativos

Método de Depreciação

Veículos
Máquinas e equipamentos
Equipamento móvel de mineração
Móveis e utensílios

Linear
Linear/Unidades Produzidas
Linear/Unidades Produzidas
Linear/Unidades Produzidas

Equipamentos de TI e software

Linear

Benfeitorias em imóveis de terceiros
Edificações
Plantas

Linear
Linear/Unidades Produzidas
Linear/Unidades Produzidas

Vida Stil
3-5 anos
2-10 anos
4-8 anos
4-10 anos
2-5 anos
Prazo do arrendamento
4-10 anos
4-10 anos

Os valores residuais e a vida útil são revisados anualmente e ajustados, se necessário, prospectivamente.
Depois que uma operação de mineração atinge a produção comercial, os gastos capitalizados como propriedades
minerais são exauridos com base nas unidades produzidas, onde o denominador são as reservas minerais
comprovadas e prováveis e uma parcela dos recursos minerais medidos e indicados que se espera que sejam
convertidos em reservas minerais comprovadas e prováveis.
Impairment e reversão de impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização ou depreciação são revisados para a verificação de perda ao valor
recuperável sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser
recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida pelo montante em que o valor contábil
do ativo excede seu valor recuperável. O valor recuperável dos ativos é o maior entre o valor justo menos os custos
de venda e o valor em uso.
O valor justo menos os custos de venda é baseado em uma estimativa do valor que a Companhia pode obter em
uma transação de venda com isenção de interesse em bases comutáveis. O valor justo menos os custos de venda
para propriedades minerais é geralmente determinado como o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados
que decorrem do uso continuado do ativo, incluindo quaisquer perspectivas de expansão e sua eventual venda, e
descontado a uma taxa de desconto após os impostos apropriada para chegar a um valor presente líquido. Na
avaliação do valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de
desconto antes dos impostos que reflete avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro ao longo do tempo e
dos riscos específicos do ativo.
O valor em uso é determinado pela aplicação de premissas específicas para o uso continuado da Companhia e não
leva em consideração o desenvolvimento futuro descontado por uma taxa de desconto antes dos impostos. Como
tal, essas premissas diferem das utilizadas no cálculo do valor justo menos os custos de venda. As unidades
geradoras de caixa da Companhia (“UGCs”) são o menor nível dos grupos identificáveis de ativos que geram
entradas de caixa que são amplamente independentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos.
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Para um ativo que não gera entradas de caixa que são amplamente independentes daquelas de outros ativos, o
valor recuperável é determinado para a UGC à qual o ativo pertence.
É efetuada uma avaliação em cada data base de relatório para determinar se existe um indicativo de que as perdas
por redução ao valor recuperável reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. Uma perda por
redução ao valor recuperável de um ativo anteriormente reconhecida é revertida apenas se tiver havido mudança
nas estimativas utilizadas para determinar a UGC recuperável do ativo desde a última perda por redução ao valor
recuperável que foi reconhecida. Essa reversão é reconhecida nas demonstrações consolidadas do resultado e é
limitada ao valor contábil que teria sido determinado, líquido de qualquer depreciação, quando aplicável, se
nenhum custo por redução ao valor recuperável fosse reconhecido em exercícios anteriores. Quando uma perda
por redução ao valor recuperável é revertida, o valor recuperável é determinado com base no maior valor entre o
valor em uso e o valor justo menos os custos de venda. A administração concluiu que o valor justo menos os custos
de venda é maior que os valores do valor em uso e, portanto, o valor em uso está sendo utilizado para fins de teste
de redução ao valor recuperável.
Ativos não circulantes mantidos para venda
Ativos não circulantes são classificados como mantidos para venda se o seu valor contábil for recuperado
principalmente por meio de uma transação de venda, em vez de por meio do uso contínuo, e uma venda é
considerada altamente provável. Eles são mensurados ao menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos
os custos de venda, exceto para ativos como impostos diferidos ativos, ativos decorrentes de benefícios a
empregados, ativos financeiros e propriedade para investimento, que são contabilizados ao valor justo, e direitos
contratuais em contratos de seguro, que são especificamente isentos desse requisito.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida para qualquer redução inicial ou subsequente do ativo
ao valor justo menos custos de venda. Um ganho é reconhecido para quaisquer aumentos subsequentes no valor
justo menos custos de venda de um ativo, mas não excedendo a perda por redução ao valor recuperável
anteriormente reconhecida. Um ganho ou perda não anteriormente reconhecido até a data da venda do ativo não
circulante é reconhecido na data da sua baixa (“desreconhecimento”).
Ativos não circulantes não são depreciados ou amortizados enquanto estiverem classificados como mantidos para
venda. Juros e outras despesas atribuíveis aos passivos de um grupo mantido para venda continuam a ser
reconhecidos.
Ativos não circulantes classificados como mantidos para venda são apresentados separadamente de outros ativos
no balanço patrimonial. Os passivos de um grupo mantido para venda são apresentados separadamente de outras
obrigações nos balanços patrimoniais.
Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo
financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade.
Ativos financeiros
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, e subsequentemente mensurados ao custo
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado.
A classificação de ativos financeiros no reconhecimento inicial que sejam instrumentos de dívida depende das
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a
sua gestão. Com exceção de contas a receber que não contêm um componente significativo de financiamento ou
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para as quais a Companhia aplicou o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro
ao seu valor justo mais, no caso de um ativo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, custos
de transação. Contas a receber que não contêm um componente significativo de financiamento, ou para as quais a
Companhia aplicou o expediente prático para contratos com vencimento igual ou inferior a um ano, são
mensuradas ao preço da transação.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam exclusivamente pagamentos de principal
e de juros sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é referida como o teste de exclusivamente
pagamentos de principal e de juros e é executada em nível de instrumento. Ativos financeiros com fluxos de caixa
que não sejam exclusivamente pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo
por meio do resultado, independentemente do modelo de negócios.
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro categorias:
• Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
• Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação de ganhos
e perdas acumulados (instrumentos de dívida);
• Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem
reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos
patrimoniais);
• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos
e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Os juros recebidos são reconhecidos como parte do resultado
financeiro na demonstração do resultado e outros resultados abrangentes. Ganhos e perdas são reconhecidos no
resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável.
Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado incluem:
• Contas a receber, e
• Outros créditos.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação (por
exemplo, instrumentos derivativos), ativos financeiros designados no reconhecimento inicial como ao valor justo
por meio do resultado (por exemplo, instrumentos de dívida ou patrimoniais) ou ativos financeiros que devem
obrigatoriamente ser mensurados ao valor justo (ou seja, quando falharem no teste de exclusivamente pagamentos
de principal e de juros). A Companhia não possui ativos financeiros classificados como mantidos para negociação e
ativos financeiros designados no reconhecimento inicial como ao valor justo por meio do resultado. Em vez disso,
os ativos financeiros da Companhia ao valor justo por meio do resultado incluem:
• Caixa e equivalentes de caixa, e
• Contratos de venda a termo de ouro e moeda estrangeira.
O teste de exclusivamente pagamentos de principal e de juros para ativos financeiros é aplicável a contas a receber
da Companhia (sujeito a acordos provisórios). Esses recebíveis referem-se a contratos de venda em que o preço de
venda é determinado após a entrega ao cliente, com base no preço de mercado estipulado no contrato. Essa
exposição ao preço da commodity faz com que essas contas a receber falhem no teste de exclusivamente
pagamentos de principal e de juros. Como resultado, esses recebíveis são mensurados ao valor justo por meio do
resultado a partir da data do reconhecimento da venda correspondente, e as movimentações subsequentes são
reconhecidas em “ganhos / perdas de valor justo em contas a receber a preços provisórios” na demonstração do
resultado e outros resultados abrangentes.
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Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial ao valor justo,
com as variações líquidas no valor justo reconhecidas no resultado.
A Companhia não possui ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos
de dívida) ou ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos
patrimoniais).
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos
financeiros similares) é desreconhecido (ou seja, removido do balanço patrimonial consolidado da Companhia)
quando:
• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram, ou
• A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de
pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um
contrato de repasse; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo,
ou (b) a Companhia nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo,
mas transferiu o controle do ativo.
Para redução ao valor recuperável dos ativos financeiros, a Companhia, no caso de contas a receber (não sujeitas
a acordos provisórios) e outros créditos devidos em menos de 12 meses, a Companhia aplica a abordagem
simplificada no cálculo de perdas de crédito esperadas, conforme permitido pelo IFRS 9. Portanto, a Companhia
não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece a provisão para perda com base em perdas de
crédito esperadas ao longo da vida do ativo financeiro em cada data de relatório. Para quaisquer outros ativos
financeiros mensurados ao custo amortizado (com vencimento em mais de 12 meses), a perda de crédito esperada
é baseada na perda de crédito esperada de 12 meses. A perda de crédito esperada de 12 meses é a proporção de
perdas de crédito esperadas ao longo da vida que resultam de eventos de inadimplência em um instrumento
financeiro possíveis dentro de 12 meses após a data do relatório. No entanto, quando houver um aumento
significativo no risco de crédito desde a origem, a provisão será baseada na perda de crédito esperada ao longo da
vida. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera informações razoáveis
e passíveis de suporte que sejam relevantes e estejam disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui
informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia, na avaliação
de crédito e considerando informações prospectivas.
Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais
e geralmente ocorre quando há atraso de mais de um ano e não está sujeito a atividades de execução.
Em cada data de relatório, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados ao custo amortizado estão
com “problemas de recuperação”. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um ou
mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro.
Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por
meio do resultado, empréstimos, contas a pagar, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em
um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor
justo, e no caso de empréstimos e contas a pagar, líquidos dos custos de transação diretamente atribuíveis. Os
passivos financeiros da Companhia incluem:
• Fornecedores, e
• Outras contas a pagar.
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A conta Fornecedores representa passivos, ainda não liquidados, relativos a bens ou serviços prestados à
Companhia anteriormente ao fim do exercício. Os valores estão em aberto e são geralmente pagos dentro de 30
dias do reconhecimento. As contas Fornecedores e Outras contas a pagar são apresentadas como passivos
circulantes a não ser que o pagamento não tenha seu vencimento dentro dos 12 meses posteriores ao período
reportado. Eles são reconhecidos inicialmente a seus respectivos valores justos e posteriormente mensurados ao
custo amortizado utilizando-se o método de juros efetivos.
Empréstimos são inicialmente reconhecidos a valor justo, líquido de custos de transação incorridos. Empréstimos
são então medidos ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os recursos (líquidos de custos de transação) e
o valor de resgate é reconhecida em lucros ou perdas durante o período do empréstimo utilizando-se o método de
juros efetivos. Honorários e taxas pagas na captação do empréstimo são reconhecidos como custos de transação
do empréstimo na medida em que é provável que parte ou todo o financiamento será utilizado. Neste caso, a taxa
é diferida até que o a utilização ocorra. Na medida em que não há evidência de que seja provável que parte ou todo
o financiamento será utilizado, a taxa é capitalizada como pré-pagamento para serviços de liquidez e amortizados
durante o período ao qual o financiamento é relacionado.
Empréstimos são baixados do Balanço Patrimonial quando a obrigação especificada em contrato é liquidada,
cancelada ou vença. A diferença entre o valor contábil de um passivo financeiro que foi extinto ou transferido para
outra parte e a contraprestação paga, incluindo quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos
assumidos, é reconhecida no resultado como outras receitas ou despesas financeiras.
Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada)
resultante de eventos passados onde seja provável uma saída de recursos para liquidar a obrigação e uma
estimativa confiável de seu valor possa ser feita. O valor reconhecido como uma provisão é a melhor estimativa da
contraprestação necessária para liquidar a obrigação presente no final de cada período de relatório. Se o efeito do
valor do dinheiro no tempo é material, as provisões são determinadas descontando-se os fluxos de caixa futuros
esperados a uma taxa antes dos impostos que reflita as avaliações correntes de mercado do valor do dinheiro no
tempo e, quando apropriado, os riscos específicos do passivo. Quando o desconto for utilizado, o aumento na
provisão devido à passagem do tempo é reconhecido como uma despesa financeira.
Passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas se forem determináveis e
prováveis, e são divulgados nas notas explicativas às informações financeiras, a menos que a sua ocorrência seja
considerada remota.
Ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas, mas são divulgados nas
notas explicativas se a sua recuperação for considerada provável.
Fechamento e restauração de minas
As provisões para fechamento e restauração de minas são constituídas para custos futuros estimados de
fechamento e restauração e para custos de recuperação ambiental (que incluem custos como desmontagem e
demolição de infraestrutura, remoção de materiais residuais e remediação de áreas contaminadas) no período
contábil em que a contaminação ambiental ocorre. A provisão é descontada utilizando uma taxa antes de impostos
e o aumento é incluído em despesas financeiras. No momento da constituição da provisão, o valor presente líquido
da obrigação é capitalizado como parte do custo das propriedades minerais. A provisão é revisada anualmente para
variações nas estimativas de custos, taxas de desconto, inflação e vida útil estimada. O valor presente líquido das
mudanças nas estimativas de custo das obrigações de fechamento e restauração de minas é capitalizado como
parte das propriedades minerais.
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As atividades de restauração ocorrerão principalmente quando do fechamento de uma mina, mas podem ocorrer
ocasionalmente durante toda a vida da mina. Quando da realização dos projetos de restauração, seus custos são
debitados contra a provisão conforme os custos são incorridos.
Benefícios de longo prazo a empregados
Certos benefícios de longo prazo a empregados são pagos quando o contrato de trabalho é rescindido. Os custos
esperados desses benefícios são provisionados no período do emprego. Os ganhos e as perdas atuariais
decorrentes de ajustes com base na experiência e nas mudanças das premissas atuariais são debitados ou
creditados a outros resultados abrangentes no exercício em que ocorrem. Essas obrigações são revisadas
anualmente por atuários qualificados independentes.
Capital social
Ações ordinárias emitidas pela Companhia são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais
diretamente atribuíveis à emissão de ações ordinárias são reconhecidos no patrimônio líquido, como uma dedução
do valor captado, líquidos de impostos.
Remuneração com base em ações
O valor justo de serviços de empregados recebidos em troca da concessão de opções de ações ou outros
pagamentos baseados em ações é reconhecido como uma despesa ao longo do período de aquisição de direito. O
valor total a ser reconhecido como despesa ao longo do período de aquisição de direito é determinado por meio
do cálculo do valor justo das opções ou outros planos de pagamentos baseados em ações na data da concessão. A
Companhia utiliza o modelo de precificação de opções Black-Scholes para calcular o valor justo das opções
concedidas.
O valor total a ser reconhecido como despesa é determinado com base no valor justo das opções concedidas:
• Incluindo quaisquer condições de desempenho de mercado; e
• Excluindo o impacto de quaisquer condições de aquisição de direito de serviço e de desempenho que não
são de mercado, como lucratividade, metas de crescimento de vendas e permanecendo um empregado
da entidade por um período específico.
As condições de aquisição que não são de mercado estão incluídas nas premissas sobre a quantidade de opções
cujos direitos devem ser exercidos. Essa estimativa é revisada em cada data de balanço patrimonial e a diferença é
debitada ou creditada nas demonstrações consolidadas do resultado com o ajuste correspondente no patrimônio
líquido.
Quando as opções são devidamente exercidas, a Companhia emite ações ordinárias. O valor justo e quaisquer
valores recebidos, líquidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis, são creditados ao patrimônio
líquido.
Tributação
A despesa com imposto de renda inclui despesa de imposto corrente e diferido para o período. As despesas com
impostos são reconhecidas nas demonstrações consolidadas do resultado, exceto na proporção em que estiverem
relacionadas a itens reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido.
A despesa com imposto de renda corrente refere-se ao imposto a ser pago sobre o lucro tributável do exercício,
calculada utilizando alíquotas (e leis) que tenham sido promulgadas ou substancialmente promulgadas até a data
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do balanço patrimonial consolidado nos países em que a Companhia opera. Ela inclui ajustes para o imposto que
se espera que seja pago ou recuperável em relação a períodos anteriores.
O imposto de renda diferido é reconhecido usando o método de passivo sobre as diferenças temporárias
decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações
financeiras consolidadas. Entretanto, imposto de renda diferido não é contabilizado se resultar do reconhecimento
inicial de um ativo ou passivo em uma transação que não seja uma combinação de negócios que, no momento da
transação, não afeta lucros ou prejuízos contábeis nem tributáveis. O imposto de renda diferido é determinado
utilizando alíquotas (e leis) que tenham sido promulgadas ou substancialmente promulgadas até a data do balanço
patrimonial consolidado e que se espera que seja aplicável quando o respectivo imposto de renda diferido passivo
for liquidado. Impostos de renda diferidos ativos são reconhecidos apenas se for provável que serão realizados no
futuro. Impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível de
compensar impostos correntes ativos com impostos correntes passivos e quando os impostos de renda diferidos
ativos e passivos se referem a impostos de renda exigidos e administrados pela mesma autoridade tributária.
Custos de empréstimos
Os custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de um ativo
qualificável (ou seja, um ativo que necessariamente requer um tempo significativo para ser concluído para fins de
uso) são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. A capitalização de custos de empréstimos
começa quando os custos são incorridos, e as atividades são desenvolvidas para preparar o ativo para o seu uso
pretendido e cessa quando o ativo está substancialmente concluído ou colocado em serviço. Uma vez que o ativo
identificado está substancialmente concluído, os custos de empréstimos atribuíveis são amortizados ao longo da
vida útil do respectivo ativo. Todos os demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesas no período
em que são incorridos.
Reconhecimento de receita
A Companhia aplica a seguinte abordagem em cinco etapas no reconhecimento da receita de contratos com
clientes:
•
•
•
•
•

Identificação do contrato exequível com o cliente
Identificação das obrigações de desempenho individuais previstas no contrato resultantes da transferência
de bens ou serviços distintos
Determinação do preço da transação, como contraprestação pela transferência do bem ou serviço
Alocação do preço da transação às obrigações de desempenho individuais identificadas
Reconhecimento da receita quando cada obrigação de desempenho individual for cumprida

As vendas de ouro da Companhia são reconhecidas na data em que o título de propriedade é transferido para o
comprador, que geralmente ocorre quando o ouro é retirado da unidade de refino. Contudo, o título poderia ser
transferido em qualquer estágio durante o processo de refino para certas vendas de ouro da Companhia. As receitas
de ouro são demonstradas líquidas de impostos locais calculados sobre as receitas brutas. As vendas de
concentrado de cobre da Companhia são reconhecidas no momento da entrega, com base nos preços futuros da
data prevista de liquidação final. Os preços finais de venda são determinados com base nos preços de mercado
cotados em um período posterior à data da venda.
Gastos com exploração
As atividades de exploração envolvem a pesquisa de recursos minerais, a determinação da viabilidade técnica e a
avaliação da viabilidade comercial de um recurso identificado. Os gastos com exploração, que incluem custos
associados à pesquisa e à análise de dados históricos, coleta de dados, perfuração de exploração e amostragem,
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determinação dos requisitos infraestruturais e preparação de estudos de viabilidade, são reconhecidos como
despesas até que a Companhia conclua que é mais provável do que improvável que os recursos minerais
economicamente recuperáveis existem.
Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido disponível aos detentores de ações ordinárias pelo
número médio ponderado de ações ordinárias em circulação durante o período. Ao calcular o lucro diluído por
ação, é efetuado um ajuste para o efeito dilutivo do exercício de opções e os bônus de subscrição. O número de
ações adicionais é calculado assumindo que são exercidas as opções de ações em aberto e bônus de subscrição e
que o valor recebido por tais exercícios foi utilizado para adquirir ações ordinárias ao preço médio de mercado
durante os períodos de relatório. Em períodos em que um prejuízo é reportado, todas as opções em circulação são
excluídas do cálculo do prejuízo diluído por ação, uma vez que são anti-dilutivas.
Resultado abrangente
O resultado abrangente refere-se à variação nos ativos líquidos da Companhia que resulta de transações, eventos
e circunstâncias de fontes que não sejam os acionistas da Companhia e inclui itens que não são incluídos no lucro
líquido, tais como ganhos ou perdas cambiais relacionadas a controladas estrangeiras cuja moeda funcional é
diferente da moeda funcional da Companhia e ganhos e perdas atuariais de benefícios pós-emprego.
O resultado abrangente da Companhia é apresentado nas demonstrações consolidadas do resultado abrangente e
nas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio líquido.
Informações por segmentos
Um segmento operacional é um componente de uma entidade (i) que desenvolve atividades empresariais das quais
possa auferir receitas e incorrer despesas (incluindo receitas e despesas referentes a transações com outros
componentes da mesma entidade), (ii) cujos resultados operacionais sejam regularmente revisados pelo principal
tomador de decisões operacionais da entidade sobre recursos a serem alocados ao segmento e avaliar seu
desempenho, e (iii) para o qual informações financeiras estejam disponíveis. Os segmentos operacionais da
Companhia são identificados como Mina de San Andres, Mina de São Francisco, Projeto EPP, Mina de Aranzazu,
projetos Rio Novo e Corporativo. EPP e Mina de São Francisco são referidos como “Minas Brasileiras”.

4

JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer que a Administração faça estimativas e
julgamentos e adote premissas que afetam os valores reportados de ativos e passivos e divulgações de passivos
contingentes. As estimativas e os julgamentos da Administração são avaliados continuamente e são baseados na
experiência histórica e em outros fatores que a Administração acredita serem razoáveis sob as circunstâncias. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
A Companhia identificou as seguintes políticas contábeis críticas sob as quais são feitos julgamentos, estimativas e
premissas significativas, e onde os resultados reais podem diferir dessas estimativas considerando diferentes
premissas e condições e podem afetar materialmente os resultados financeiros ou os balanços patrimoniais
consolidados divulgados em períodos futuros.
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Alocação do preço de compra
As combinações de negócios exigem julgamento e estimativas na data da aquisição em relação à identificação do
adquirente, determinação do valor justo dos ativos e passivos. A estimativa de reservas e recursos está sujeita a
premissas relacionadas à vida útil da mina e pode mudar quando novas informações estiverem disponíveis.
Mudanças nas reservas e recursos como resultado de fatores como custos de produção, taxas de recuperação,
classificação ou reservas ou preços de commodities podem afetar as taxas de depreciação, valores contábeis de
ativos e provisão para desativação. Mudanças nas premissas sobre preços de commodities de longo prazo,
demanda e oferta de mercado e clima econômico e regulatório também podem impactar o valor contábil dos
ativos.
O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contraprestação transferida; do valor da
participação de não controladores na adquirida; e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer participação
patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o
total da contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação mantida
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida,
no caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente como um ganho na demonstração do
resultado. Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, não há ágio registrado nas demonstrações financeiras da
Companhia.
Determinação de reservas e recursos de jazidas minerais
A Companhia determina recursos e reservas minerais de acordo com os princípios incorporados nos padrões do
Instituto Canadense de Mineração, Metalurgia e Petróleo para reservas e recursos minerais, conhecidos como
Padrões da CIM. As informações são compiladas regularmente por Pessoas Qualificadas e divulgadas sob o
Instrumento Nacional 43-101, Padrões de Divulgação para Projetos Minerais (“NI-43-101”). As reservas minerais e
os recursos assim determinados são utilizados no cálculo da despesa de exaustão, avaliação de encargos por
redução ao valor recuperável, valores contábeis de ativos e previsão do momento do pagamento dos custos de
fechamento e restauração de minas.
Existem inúmeras incertezas inerentes à estimativa de recursos e reservas minerais, e as premissas válidas no
momento da estimativa podem mudar significativamente quando novas informações se tornam disponíveis.
Alterações nos preços previstos de commodities, taxas de câmbio, custos de produção ou taxas de recuperação
podem alterar o status econômico de reservas e recursos e, finalmente, resultar na necessidade de revisão das
referidas reservas e recursos.
Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
De acordo com a política contábil da Companhia, cada ativo ou UGC é avaliado a cada data base de relatório para
determinar se há alguma indicação de redução ao valor recuperável. Se existir tal indicação, é realizada uma
estimativa formal do valor recuperável e uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida na medida em
que o valor contábil exceda o valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou UGC é medido pelo valor mais
alto entre o valor justo menos os custos de venda e o valor em uso.
A determinação do valor justo menos os custos de venda e do valor em uso exige que a Administração faça
estimativas e adote premissas sobre volumes de produção e vendas esperados, preços de metais, reservas, custos
operacionais, custos de fechamento e restauração de minas, investimentos futuros em capital e taxas de desconto
apropriadas para fluxos de caixa futuros. As estimativas e premissas estão sujeitas a risco e incerteza e, como tal,
existe a possibilidade de que mudanças nas circunstâncias alterem essas projeções, o que pode afetar o valor
recuperável dos ativos. Em tais circunstâncias, parte ou a totalidade do valor contábil dos ativos pode sofrer
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redução no seu valor recuperável ou pode haver redução de perda de valor recuperável com o impacto registrado
nas demonstrações consolidadas do resultado.
Se, após a Companhia ter reconhecido anteriormente uma perda por redução ao valor recuperável, as
circunstâncias indicarem que o valor recuperável dos ativos que sofreram perda de valor recuperável é maior que
o valor contábil, a Companhia reverte a perda por redução ao valor recuperável pelo valor em que o valor justo
revisado excede seu valor contábil, até o máximo da perda por redução ao valor recuperável anterior. Em nenhum
caso o valor contábil revisado excederá o valor contábil original, após depreciação ou amortização, que teria sido
determinado se nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida.
Avaliação do estoque de produtos em processo
O estoque de áreas de lixiviação é composto por minério que foi extraído da mina e colocado na área de lixiviação
para processamento posterior. Os custos são adicionados ao estoque de áreas de lixiviação com base nos custos
atuais de mineração e são removidos do estoque de áreas de lixiviação à medida que as onças de ouro são
recuperadas na planta, com base no custo médio por onça recuperável da área de lixiviação. A quantidade de ouro
recuperável em processo é uma estimativa de engenharia que se baseia no teor esperado e na recuperação de ouro
do minério colocado nas áreas de lixiviação. A natureza do processo de lixiviação limita inerentemente a capacidade
de monitorar com precisão os níveis de estoque. No entanto, a estimativa de ouro recuperável colocado nas áreas
de lixiviação é reconciliada com a produção real de ouro e as estimativas de engenharia são ajustadas com base
nos resultados reais ao longo do tempo. A recuperação definitiva de ouro de cada área de lixiviação não será
conhecida até que o processo de lixiviação seja concluído.
O minério em estoques é composto de minério extraído da mina e disponível para processamento posterior. Os
custos são adicionados ao minério em estoques ao custo atual de mineração e removidos ao custo médio
acumulado por tonelada.
Provisão para fechamento e restauração das minas
Os valores registrados para as obrigações de fechamento e restauração das minas são baseados em estimativas
preparadas por especialistas ambientais terceirizados, se disponíveis, nas jurisdições em que a Companhia opera
ou por especialistas ambientais da Companhia. Essas estimativas baseiam-se em atividades de remediação exigidas
pelas leis ambientais, no tempo esperado dos fluxos de caixa e nas taxas de juros livre de risco antes dos impostos,
pelas quais os fluxos de caixa estimados foram descontados. Essas estimativas também incluem uma suposição
sobre a taxa na qual os custos podem aumentar em períodos futuros. Os resultados reais podem divergir dessas
estimativas. As estimativas sobre as quais esses valores justos são calculados requerem extensos julgamentos sobre
a natureza, o custo e a época do trabalho a ser concluído e podem mudar com alterações futuras nos custos, leis e
regulamentos ambientais e práticas de remediação.
Imposto de renda
A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer uma estimativa do imposto de renda em cada
uma das jurisdições em que a Companhia opera. O processo envolve uma estimativa da exposição tributária atual
da Companhia e uma avaliação de diferenças temporárias resultantes de diferentes tratamentos de itens, como
exaustão e amortização, para fins fiscais e contábeis, e quando elas podem ser revertidas.
Essas diferenças resultam em ativos e passivos fiscais diferidos, incluídos nos balanços patrimoniais consolidados
da Companhia. Também é feita uma avaliação para determinar a probabilidade de que os ativos de impostos
futuros da Companhia sejam recuperados por meio da geração de lucros tributáveis futuros. Na medida em que a
recuperação não seja considerada provável, os benefícios fiscais relacionados não são reconhecidos.
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É necessário julgamento para avaliar continuamente as alterações nas interpretações, regulamentos e legislação
tributária, para garantir o reconhecimento integral dos passivos e para garantir que os ativos, líquidos de provisões
para desvalorização, sejam realizáveis. O impacto de diferentes interpretações e aplicações pode ser significativo.

5

MUDANÇAS NAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Esta nota explica o impacto da adoção das normas contábeis novas e revisadas sobre as demonstrações financeiras
da Companhia a partir de 1º de janeiro de 2019 e os novos pronunciamentos contábeis que foram emitidos, mas
que ainda não estão em vigor, e que devem ser aplicáveis à Companhia a partir de 1º de janeiro de 2020.
Pronunciamentos contábeis que não são aplicáveis à Companhia foram excluídos.
Novas Políticas Contábeis Aplicáveis para 2019
a)

IFRS 16 - Arredamentos

A Companhia adotou o IFRS 16 - Arrendamentos, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019, usando a abordagem
retrospectiva modificada; porém, os comparativos para o período de relatório de 2018 não estão sendo
reapresentados e são contabilizados de acordo com o IAS 17 - Arrendamentos, e a IFRIC 4 - Determinação de se um
Contrato Contém um Arrendamento, conforme permitido por disposições transitórias específicas na norma.
A Companhia arrenda vários equipamentos de mineração, veículos leves e imóveis. Esses contratos de
arrendamento são normalmente celebrados para períodos fixos de 1 a 5 anos, mas podem conter opções de
prorrogação. Os prazos do arrendamento são negociados em bases individuais e contêm vários termos e condições
diferentes. Os contratos de arrendamento não impõem cláusulas restritivas para a Companhia e os ativos
arrendados não são usados como garantia para fins de empréstimos. Até o final de 2018, esses arrendamentos
eram classificados como arrendamentos operacionais.
Com a adoção do IFRS 16, a Companhia reconheceu passivos de arrendamento em relação a arrendamentos que
eram anteriormente classificados como arrendamentos operacionais de acordo com os princípios do IAS 17. Esses
passivos eram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, descontados
usando a taxa de juros implícita no arrendamento individual, se a taxa pudesse ser prontamente determinada, ou
as taxas de juros incrementais sobre empréstimos da Companhia, se a taxa não pudesse ser prontamente
determinada, a partir de 1º de janeiro de 2019. De acordo com o IFRS 16, cada pagamento de arrendamento é
alocado entre o passivo de arrendamento e a despesa financeira. A despesa financeira, ou amortização do
desconto, sobre o passivo de arrendamento é debitada às Demonstrações Consolidadas do Resultado e do
Resultado Abrangente usando o método dos juros efetivos, de modo a produzir uma taxa de juros periódica
constante sobre o saldo remanescente do passivo de arrendamento para cada período.
A Companhia observou que a taxa de desconto pela média ponderada aplicada aos passivos de arrendamento em
1º de janeiro de 2019 era de 8%.
Ao determinar o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamento a seguir no cálculo do passivo de
arrendamento em 1º de janeiro de 2019, a Companhia considerou o seguinte:
•
•
•
•

Pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência), menos quaisquer incentivos de arrendamento
a receber;
Pagamentos variáveis de arrendamento que são baseados em um índice ou uma taxa;
Valores que se espera que sejam pagos pela Companhia sob garantias do valor residual;
O preço de exercício de uma opção de compra se a Companhia estiver razoavelmente certa de exercer
essa opção;
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•

•

Quando um arrendamento contém uma opção de prorrogação, os pagamentos de arrendamento para o
período da prorrogação foram incluídos no cálculo do passivo de arrendamento se a Companhia estava
razoavelmente certa de que iria exercer a opção; e
Pagamentos de multas pelo término do arrendamento, se o termo do arrendamento reflete o exercício
dessa opção pela Companhia.

Adicionalmente, nenhum ajuste foi necessário quando da adoção do IFRS 16 para arrendamentos financeiros, uma
vez que a Companhia não tinha arrendamentos anteriormente classificados como tais em 31 de dezembro de 2018.
Os efeitos da adoção do IFRS 16, conforme refletidos em 1º de janeiro de 2019, foram o reconhecimento de um
passivo de arrendamento no valor de R$ 3.414. Os passivos de arrendamento de curto e de longo prazo em 31 de
dezembro de 2019 e quando da adoção do IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019 estão demonstrados na tabela abaixo:

Como demonstrado na tabela acima, o total do passivo de arrendamento reconhecido em 1º de janeiro de 2019 foi
de R$ 3.414. Os ativos de direito de uso foram mensurados a um valor igual ao passivo de arrendamento em 1º de
janeiro de 2019.
Como demonstrado na Nota 12, os ativos de direito de uso são apresentados como parte do Imobilizado nos
Balanços Patrimoniais Consolidados. A depreciação dos ativos de direito de uso é apresentada dentro de
depreciação, exaustão e amortização na seção de atividades operacionais das Demonstrações Consolidadas dos
Fluxos de Caixa. Os ativos de direito de uso são depreciados ao longo do mais curto entre a vida útil do ativo e o
prazo do arrendamento com base nas unidades de produção. A depreciação dos ativos de direito de uso agora é
incluída dentro de exaustão e amortização na seção de atividades operacionais das Demonstrações Consolidadas
dos Fluxos de Caixa.
Os ativos de direito de uso se referem aos seguintes tipos de ativos:

Os passivos de arrendamento correspondentes são apresentados dentro de passivos circulantes e não circulantes
nos Balanços Patrimoniais Consolidados. A despesa de juros sobre passivos de arrendamento é apresentada dentro
de despesas financeiras nas Demonstrações Consolidadas do Resultado. Os pagamentos à vista de parcelas de juros
e principal de passivos de arrendamento são demonstrados como fluxos de caixa de atividades de financiamento
nas Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa.
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Os efeitos da adoção do IFRS 16 por segmentos, conforme refletidos em 1º de janeiro de 2019, são demonstrados
na tabela abaixo:

A mudança na política contábil afetou os seguintes itens nos Balanços Patrimoniais Consolidados em 1º de janeiro
de 2019:

Até o final de 2018, os pagamentos feitos sob arrendamentos operacionais eram debitados às Demonstrações
Consolidadas do Resultado em base linear ao longo do prazo do arrendamento; assim, os pagamentos de
arrendamento operacional eram todos incluídos nos cálculos do lucro por ação. Quando da adoção do IFRS 16, a
depreciação debitada de ativos de direito de uso e a despesa de juros sobre passivos de arrendamento são agora
incluídas nas Demonstrações Consolidadas do Resultado; e, portanto, incluídas nos cálculos do lucro básico e
diluído por ação.
As parcelas do principal dos pagamentos de arrendamento não são incluídas nas Demonstrações Consolidadas do
Resultado e são, ao invés disso, aplicadas ao passivo de arrendamento nos Balanços Patrimoniais Consolidados.
Os pagamentos de arrendamento de curto prazo, pagamentos de ativos de baixo valor e pagamentos variáveis de
arrendamento que não dependem de um índice ou de uma taxa não são incluídos na mensuração dos passivos de
arrendamento e são demonstrados nos Balanços Patrimoniais Consolidados de acordo com o IFRS 16. Esses
pagamentos são demonstrados dentro de Despesas gerais e administrativas nas Demonstrações Consolidadas do
Resultado e dentro da seção de atividades operacionais das Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa. O
aumento/diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa não mudou como resultado da adoção do IFRS 16.
Expedientes práticos aplicados
Na aplicação inicial do IFRS 16, a Companhia considerou os seguintes expedientes práticos permitidos pela norma:
•
•
•
•
•

O uso de uma taxa de desconto única para uma carteira de arrendamentos com características
razoavelmente similares;
A contabilização de arrendamentos operacionais com um prazo remanescente de menos de 12 meses em
1º de janeiro de 2019 como arrendamentos de curto prazo;
A exclusão de arrendamentos de baixo valor;
A exclusão dos custos diretos iniciais para a mensuração do ativo de direito de uso na data de aplicação
inicial; e
O uso de percepção tardia na determinação do prazo de arrendamento, quando o contrato contém opções
para prorrogar ou rescindir o arrendamento.

Os julgamentos, estimativas e premissas significativos feitos pela Administração aplicados na preparação dessas
demonstrações financeiras, especificamente no que se refere à IFRS 16, incluíram principalmente a avaliação da
taxa de desconto apropriada a ser usada para descontar o passivo de arrendamento para cada arrendamento ou
grupos de ativos cobertos por arrendamentos, bem como determinar o prazo do arrendamento, quando o
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arrendamento continha uma opção de prorrogação e avaliar se a Companhia estava razoavelmente certa de que
exerceria a opção de prorrogação. Julgamentos, estimativas e premissas significativas sobre esses dois fatores
afetariam o valor presente dos passivos de arrendamento quando da adoção da nova norma contábil, bem como o
valor associado dos ativos de direito de uso.
Novas Políticas Contábeis Aplicáveis para 2020
Em março de 2018, o IASB emitiu uma norma revisada “Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros” que está
sendo usada atualmente pelo Conselho e pelo Comitê de Interpretações do IASB no desenvolvimento de novos
pronunciamentos. A revisão inclui definições de "ativo" e "passivo", juntamente com novas orientações sobre
mensuração, desreconhecimento, apresentação e divulgação. No entanto, os preparadores das demonstrações
financeiras apenas começarão a se referir à nova estrutura em vigor para períodos anuais iniciados em ou após
1º de janeiro de 2020.

6

VENDA DE INVESTIMENTO - MINERAÇÃO VALE VERDE LTDA.

Em 1º de dezembro de 2017, a Companhia anunciou que havia firmado um contrato de compra e venda para vender
a Mineração Vale Verde Ltda. (“MVV”), proprietária do Projeto Serrote de Laje no Brasil (o “Projeto Serrote”), por
uma contraprestação total de US$ 40 milhões (R$ 130,5 milhões). A contraprestação total compreendeu um
pagamento em dinheiro de US$ 30 milhões (R$ 97,9 milhões) (pago), bem como a entrega pelos compradores de
uma nota subordinada no valor principal de US$ 10 milhões (R$ 32,6 milhões), pagável a partir de 75% do excesso
de caixa do projeto após liquidação do Project Finance do projeto e requisitos de caixa operacional
(contraprestação contingente). A nota subordinada não garantida será reconhecida quando, no julgamento da
Administração, for provável que o pagamento ocorra e que o valor registrado não seja revertido em períodos
futuros. A transação foi concluída em 22 de março de 2018. Como resultado, um ganho líquido de R$ 12.838 foi
reconhecido na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Após a conclusão da transação, a Companhia transferiu os ajustes acumulados de conversão em moeda estrangeira
relacionados ao Projeto Serrote para a demonstração do resultado (R$ 51.742).

7

AQUISIÇÃO DA RIO NOVO GOLD INC.

Em 18 de dezembro de 2017, a Companhia e a Rio Novo Gold Inc. (“Rio Novo”) firmaram um contrato para
combinação e criação de um portfólio de propriedades minerais com uma vida útil de produção de longo prazo.
Em 22 de fevereiro de 2018, a Companhia e a Rio Novo anunciaram, de acordo com o Instrumento Multilateral 61101 - Proteção de Titulares de Valores Minoritários em Transações Especiais (“MI 61-101”), que a combinação da
Companhia e da Rio Novo foi aprovada por seus respectivos acionistas em Assembleias Especiais dos respectivos
acionistas. Em 2 de março de 2018, a Companhia e a Rio Novo anunciaram a conclusão da combinação de acordo
com a seção 170 da Lei das Ilhas Virgens Britânicas, de 2004, segundo a qual a combinação da Companhia com a
Rio Novo foi realizada e por força da qual a Rio Novo deixou de existir individualmente.
Após a conclusão do acordo, todas as ações da Rio Novo foram convertidas automaticamente no devido número
de ações da Companhia, onde os detentores de ações da Rio Novo receberam 0,0053 da ação ordinária da
Companhia para cada ação da Rio Novo detida (sendo 947.396 ações da Companhia). Como parte do acordo, a
Companhia emitiu: (i) 31.418 ações ordinárias para os detentores de ações diferidas da Rio Novo em circulação em
18 de dezembro de 2017, e (ii) opções para adquirir 10.070 ações ordinárias da Companhia para os detentores de
opções da Rio Novo (que foram canceladas).
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As ações ordinárias emitidas sob o acordo em troca das ações da Rio Novo representam aproximadamente 22%
das ações ordinárias emitidas e em circulação pós-transação da Companhia.
As empresas estavam sob controle comum e, como tal, a transação está fora do escopo do IFRS 3 - Combinação de
Negócios. No entanto, a Administração concluiu que as atividades da Rio Novo constituem um negócio.
Consequentemente, a Administração optou por aplicar o IFRS 3 por analogia para contabilizar a combinação de
negócios sob controle comum em que a Companhia era a adquirente.
A aprovação da transação foi realizada segundo o Instrumento Bilateral MI 61-101, devido às participações da
Northwestern tanto na Companhia quanto na Rio Novo.
A contraprestação paga pela Companhia foi alocada aos ativos adquiridos e passivos assumidos, como segue:

Os ativos e passivos identificados, que incluíam outros ativos, ativo imobilizado, outras contas a pagar e
empréstimos, foram registrados pelos seus valores justos estimados, que excederam o valor justo do preço de
compra do negócio. Em 31 de março de 2019, esses valores justos estimados eram considerados finais.
Dessa forma, a aquisição foi contabilizada como uma compra vantajosa e, como resultado, a Companhia
reconheceu um ganho associado à aquisição. O ganho na aquisição é incluído nas demonstrações consolidadas do
resultado. A Companhia observa que a razão do reconhecimento da compra vantajosa foi devido ao fato de que
essa aquisição era de outra entidade que estava sob controle comum e de que a avaliação dos ativos ter sido
determinada por uma empresa terceirizada em valor superior ao valor das ações ordinárias e opções de ações
emitidas como contraprestação.

8

IMPOSTOS A RECUPERAR E OUTROS CRÉDITOS

Devido a seus vencimentos de curto prazo, o valor justo de contas a receber e outros créditos aproxima-se do seu
valor contábil.
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Contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor da contraprestação incondicional, a menos que
contenham componentes de financiamento significativos, quando são reconhecidas pelo valor justo. A Companhia
mantém contas a receber com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais e, portanto, os mensura
subsequentemente ao custo amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia observa que esses
recebíveis surgem quando o minério produzido é enviado ao comprador de acordo com o contrato aplicável. A
Companhia não reconhece recebíveis relacionados a minérios estimados ou ainda não produzidos. A Companhia
reconheceu a provisão para perdas esperadas de R$ 250 em 31 de dezembro de 2019.
A expectativa da Companhia é de que os Impostos a recuperar sejam realizados levando em consideração as
diferentes alternativas disponíveis para a Companhia, incluindo: (1) reembolso por parte das autoridades
governamentais, (2) crédito para pagamentos de imposto de renda e (3) pagamento a determinados fornecedores.
A Companhia e seus consultores tributários estão constantemente revisando as opções disponíveis para garantir a
recuperabilidade desses saldos.

9

ESTOQUES

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o custo dos estoques reconhecidos no resultado (Nota 21)
foi de R$ 703.750 (2018: R$ 510.597).

10

OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Despesas antecipadas são pré-pagamentos para necessidades gerais de capital de giro, como adiantamentos a
fornecedores e pagamento antecipado geral de despesas gerais e administrativas, como seguros e concessões
minerais.

11

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
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12

IMOBILIZADO

A movimentação do imobilizado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 é a seguinte:

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, despesas de exaustão e amortização de R$ 88.370
e de R$ 57.158, respectivamente, foram contabilizadas como custo dos produtos vendidos.
O ativo de direito de uso corresponde às obrigações de responsabilidade do arrendamento discutidas na Nota 18(b).
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia realizou uma análise de reversão da perda por redução ao valor
recuperável, na qual os valores contábeis do ativo imobilizado, incluindo propriedades minerais, da Mina Aranzazu
foram comparados com o valor justo da mina menos o custo de venda usando a metodologia de valor em uso, que
foi determinado como sendo mais alto que os valores contábeis. Os fluxos de caixa futuros estimados (ou seja, valor
recuperável) foram determinados em R$ 285.185 e foram estimados com base nos modelos de fluxo de caixa de
valor em uso incorporaram as melhores estimativas da Companhia para a produção futura de metais com base em
novos planos de minas desenvolvidos, preços consensuais de metais, estimativas de custos operacionais, CAPEX,
valores residuais e flutuações nas taxas de câmbio entre o dólar dos Estados Unidos da América e o peso mexicano.
A Companhia utilizou uma taxa de recuperação de cobre eletrolítico da usina de 88%, preços consensuais variando
de US$ 2,95 por libra de peso em 2019 a US$ 3,10 pelos 5 anos restantes e preços de ouro de US$ 1.300,00 por
onça nos 6 anos econômicos restantes da vida útil da mina de Aranzazu, e descontou esses fluxos de caixa usando
uma taxa de desconto de 15%, que foi baseada no custo médio ponderado de capital da Companhia, a fim de obter
o valor justo estimado da Mina de Aranzazu. A estimativa da Companhia dos fluxos de caixa futuros está sujeita a
riscos e incertezas e, portanto, pode mudar no futuro se as premissas adotadas mudarem. Tais mudanças podem
ser significativas.
A análise da Companhia concluiu que certos ativos da Mina de Aranzazu não apresentavam mais perda por redução
ao valor recuperável em 31 de dezembro de 2018 e, como resultado, a Companhia registrou uma reversão da perda
por redução ao valor recuperável de R$ 204.342 no ativo imobilizado da Aranzazu. Essa reversão da perda por
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redução ao valor recuperável resultou em um aumento no valor de propriedades minerais de R$ 123.803, terrenos
e edificações de R$ 32.127 e plantas e máquinas de R$ 48.412.
A partir de 10 de dezembro de 2018, a Companhia iniciou a produção comercial em sua Mina de Aranzazu. Como
resultado, tanto a receita quanto os custos operacionais da Aranzazu são reconhecidos nas demonstrações
consolidadas do resultado e do resultado abrangente. Além disso, o custo de desenvolvimento da mina relacionado
a Aranzazu foi reclassificado para o ativo imobilizado, com o início do reconhecimento de exaustão. Como parte do
aumento da produção comercial, a Companhia capitalizou juros de R$ 3.141 em 2018 como propriedade mineral.
Em 22 de março de 2018, a Companhia concluiu a venda da MVV, proprietária do Projeto Serrote, cujos ativos
haviam sido reclassificados para mantidos para venda em 31 de dezembro de 2017. O impacto desta operação está
descrito na Nota 6.
Em 2 de março de 2018, a Companhia e a Rio Novo anunciaram a conclusão da combinação de negócios. O impacto
desta operação está descrito na Nota 7.

13

FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR

14

EMPRÉSTIMOS

a)

Empréstimos

i)

Banco de Occidente, S.A. (“Banco Occidente”)

Em 18 de novembro de 2016, a Companhia, por meio da Minosa, recebeu outra aprovação de uma nota promissória
de curto prazo no valor de US$ 1,8 milhão (R$ 6,1 milhões) (a “Segunda Nota Promissória”) do Banco Occidente
para requisitos de capital de giro. A Segunda Nota Promissória possui uma taxa de juros anual de 7%, com carência
de um ano e vencimento em 17 de novembro de 2019. Durante o primeiro trimestre de 2019, o Banco Occidente
aprovou um período de carência de três meses sobre pagamentos do principal de dezembro de 2018 a fevereiro
de 2019 e estendeu a data de vencimento para fevereiro de 2020. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor
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da Segunda Nota Promissória era de R$ 641 (31 de dezembro de 2018: R$ 3.600). No exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 177 (31 de dezembro de 2018: R$ 340), que foi
registrada no resultado.
Em 1 de abril de 2019, a Companhia, por meio da Minosa, recebeu outra aprovação de uma nota promissória de
curto prazo no valor de US$ 2,0 milhões (R$ 7,7 milhões) (a “Terceira Nota Promissória”) do Banco Occidente para
requisitos de capital de giro. A Terceira Nota Promissória possui uma taxa de juros anual de 7,5%, com carência de
seis meses e vencimento em 2 de outubro de 2020. Em 31 de Dezembro de 2019, o saldo devedor da Terceira Nota
Promissória era de R$ 8.061 (31 de dezembro de 2018: R$ 0). Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia incorreu despesa de juros de R$ 280 que foi registrada no resultado.
ii)

Banco ABC Brasil S.A. (“ABC Bank”)

Durante o primeiro trimestre de 2017, a Companhia, por meio da Apoena, firmou um contrato de empréstimo de
US$ 3.162 com o Banco ABC para requisitos de capital de giro. O empréstimo possui uma taxa de juros anual de
5,38%, com carência de um ano e vencimento em 15 de julho de 2019. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor
do empréstimo com o Banco ABC estava zerado (31 de dezembro de 2018: R$ 4.514). No exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 47 (dezembro de 2018: R$ 467), que foi registrada
no resultado.
Durante o segundo trimestre de 2019, a Companhia, por meio da Apoena, firmou um contrato de empréstimo de
US$ 4,0 milhões (R$ 15,6 milhões) com o Banco ABC para requisitos de capital de giro (o "Segundo Empréstimo").
O Segundo Empréstimo possui uma taxa de juros anual de 6,40%, com carência de um ano e vencimento em agosto
de 2021. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do Segundo Empréstimo era de R$ 16.554 (31 de dezembro
de 2018: R$ 0). Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 824
que foi registrada no resultado.
Durante o segundo trimestre de 2019, a Companhia, por meio da Apoena, firmou um contrato de empréstimo de
US$ 2,7 milhões (R$ 10,3 milhões) com o Banco ABC para requisitos de capital de giro (o "Terceiro Empréstimo").
O Terceiro Empréstimo possui uma taxa de juros anual de 6,4%, com carência de um ano e vencimento em julho
de 2021. Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do Terceiro Empréstimo era de R$ 10.915 (31 de dezembro
de 2018: R$ 0). Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 292
que foi registrada no resultado.
iii)

Banco Atlántida

Durante o segundo trimestre de 2017, a Minosa firmou um contrato de empréstimo de US$ 7,0 milhões (R$ 22,7
milhões) com o Banco Atlántida para aquisição de ativo fixo para o desenvolvimento do projeto de lixiviação de
pilha da fase 6. Em maio de 2017, a Companhia utilizou um saldo de US$ 4,0 milhões (R$ 13,0 milhões) e,
posteriormente, em outubro de 2017, utilizou o saldo restante de US$ 3,0 milhões (R$ 9,8 milhões). O empréstimo
possui uma taxa de juros anual de 7,3%, com carência de um ano e vencimento em 15 de julho de 2023. Em 31 de
dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo com o Banco Atlántida era de R$ 23.979 (31 de dezembro de
2018: R$ 24.465). No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de
R$ 1.791 (2018: R$ 1.1885), que foi registrada no resultado.
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iv)

Santander Brasil

Durante o primeiro trimestre de 2019, a Companhia por meio da Apoena, firmou um contrato de empréstimo de
US$ 4,5 milhões (R$ 17,5 milhões) com o Banco Santander Brasil para requisitos de capital de giro. O empréstimo
possui uma taxa de juros anual de 7,7%, com vencimento em janeiro de 2020. Durante o quarto trimestre de 2019,
a Companhia, por meio da Apoena, iniciou uma discussão com o Banco Santander Brasil para refinanciar o contrato
de empréstimo de R$ 18.138 para requisitos de capital de giro (Nota 34).
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo era de R$ 19.436 (31 de dezembro de 2018: R$ 0).
Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 1.270 que foi registrada
no resultado.
v)

Banco Votorantim

Durante o segundo trimestre de 2019, a Companhia, por meio da Apoena, firmou um contrato de empréstimo de
US$ 3,6 milhões (R$ 13,8 milhões) com o Banco Votorantim para requisitos de capital de giro. O empréstimo possui
uma taxa de juros anual de 6,50%, com carência de um ano e vencimento em setembro de 2022. Em 31 de
dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo era de R$ 14.756 (31 de dezembro de 2018: R$ 0). Para o ano
findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 233 que foi registrada no
resultado.
vi)

FIFOMI Linha de Crédito

Em 9 de dezembro de 2019, a Companhia, por meio da Aranzazu, celebrou uma linha de crédito denominada em
pesos mexicanos de Mex$ 69,5 milhões (R$ 15,0 milhões) junto ao Fideicomiso de Fomento Minero ("FIFOMI") para
requisitos de capital de giro. A linha possui uma taxa de juros anual conforme a taxa anual de TIIE do Banco Central
do México mais 4%, terminando em 11,99%, com carência de 12 meses e vencimento em 20 de novembro de 2024.
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo era de R$ 14.494 (31 de dezembro de 2018: R$ 0).
Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 51 que foi registrada
no resultado.
vii) IXM S.A. (anteriormente denominada Louis Dreyfus) (“IXM”)
Em 8 de março de 2018, a Companhia, através de Aranzazu, firmou uma linha de empréstimo de US$ 20,0 milhões
(R$ 65,0 milhões) (a “Linha”) e um contrato de compra (o “Contrato de Compra”) com a IXM para o reinício das
operações e concentrados de cobre a serem produzidos a partir de sua mina de Aranzazu (o "Projeto") localizada
no município de Concepción del Oro, na região nordeste do estado de Zacatecas, México.
A Linha inclui um período de carência de 12 meses e está sujeita às condições habituais, incluindo, entre outras, o
pagamento do empréstimo em aberto da Companhia com a Auramet International LLC, que foi totalmente pago
em março de 2018. A Linha é garantida pela Companhia e suas participações no Projeto e na mina de San Andres.
O Contrato de Compra abrange 100% dos concentrados de cobre a serem produzidos no Projeto.
Em 12 de dezembro de 2019, a Companhia firmou um aditivo pelo qual a linha foi prorrogada até 31 de julho de
2021, de sua data original de vencimento em março de 2021. A linha possui uma taxa de juros anual igual à LIBOR
de um mês mais 7%. O aditivo estipula também requisitos mínimos de liquidez para o Projeto em todos os
momentos: (i) de 31 de dezembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020 não inferior a US$ 1,5 milhão (R$ 6,2 milhões);
(ii) de 29 de fevereiro de 2020 a 29 de abril de 2020 não inferior a US$ 2 milhões (R$ 8,2 milhões); e (iii) de 30 de
abril de 2020 a 31 de julho de 2021, não inferior a US$ 2,5 milhões (R$ 10,3 milhões). Além disso, a Companhia
deve manter depósitos líquidos não inferiores a US$ 3,0 milhões (R$ 12,3 milhões) por todo o período do contrato.
Ainda, Aranzazu tem o direito de realizar pré-pagamentos sem incorrer em penalidades.
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Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor do empréstimo com a IXM era de R$ 64.298 (31 de dezembro de
2018: R$ 77.946). Para o ano findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia incorreu despesa de juros de R$
6,606 (2018: R$ 252), que foi registrada no resultado.
viii) Notas Promissórias da Rio Novo
Na conclusão da combinação de negócios com a Rio Novo, a Companhia assumiu as obrigações das notas
promissórias emitidas pela Rio Novo em favor da Northwestern, que foram liquidadas em 2019 (31 de dezembro
de 2018: R$ 2.768). Em 16 de abril de 2018, a Companhia firmou um cronograma de pagamento com a
Northwestern, segundo o qual a Companhia concordou em pagar as notas com prazos de pagamento trimestrais,
incluindo juros de 8%.
b)

Linha de Capital de Giro - EPP

Em 28 de março de 2018, a Apoena e a Companhia firmaram um contrato com a Yamana Gold Inc. (“Yamana”) e a
Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A., empresa afiliada à Yamana, com relação ao pagamento da linha de
capital de giro fornecida à Apoena relativa à aquisição do projeto EPP. De acordo com o contrato, a Apoena e a
Companhia reconheceram uma dívida de US$ 9,6 milhões (R$ 32,0 milhões) com prazos de pagamento da seguinte
forma: (i) US$ 5,0 milhões (R$ 16,7 milhões) em 28 de março de 2018 (pago); (ii) US$ 1,0 milhão (R$ 3,3 milhões)
em 30 de junho de 2018 (pago); US$ 1,0 milhão (R$ 3,3 milhões) em 30 de setembro de 2018 (pago); (iii) US$ 1,4
milhão (R$ 4,7 milhões) em 31 de dezembro de 2018 (pago); e (iv) US$ 1,4 milhão (R$ 4,7 milhões) em 30 de março
de 2019.
Em 31 de dezembro de 2019, o saldo devedor da linha de capital de giro estava zerado (31 de dezembro de 2018:
R$ 5.556). No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou despesa de juros de R$ 110
(2018: R$ 1.662), que foi registrada no resultado.

15

IMPOSTO DE RENDA

a)

Imposto de renda no resultado

O resultado com imposto de renda incluído nas demonstrações consolidadas do resultado dos exercícios findos em
31 de dezembro de 2019 e de 2018 é o seguinte:
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A reconciliação do imposto de renda calculada à alíquota estatutária aplicável às despesas de imposto de renda
registradas nestas demonstrações financeiras é a seguinte:

A alíquota estatutária de imposto em 2019 e 2018 reflete a alíquota nas Ilhas Virgens Britânicas de 0%.
As alíquotas efetivas de impostos em 2019 e 2018 foram de (62,4%) e 8,9%, respectivamente.
b)

Ativos e passivos de imposto de renda diferido

Os passivos por impostos diferidos nos balanços patrimoniais consolidados consistem em:

A movimentação na conta de imposto de renda diferido líquido foi a seguinte:

As seguintes diferenças temporárias e prejuízos fiscais originam ativos e passivos diferidos de imposto de renda
em:
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Diferenças temporárias e prejuízos fiscais decorrentes do Canadá e Brasil não foram reconhecidos como ativos por
impostos diferidos devido ao fato de a Administração ter determinado que não seja provável que lucros tributáveis
futuros suficientes sejam obtidos nessas jurisdições para recuperar tais ativos. Os impostos diferidos ativos não
reconhecidos são sumarizados da seguinte forma:

A Administração avalia essas diferenças temporárias regularmente e ajusta o ativo fiscal diferido não reconhecido
no período em que a Administração determina que seja provável que parte dos ativos seja realizada.

16

PROVISÃO PARA FECHAMENTO E RESTAURAÇÃO DE MINAS

A provisão para fechamento e restauração de minas está relacionada aos custos de fechamento e restauração
ambiental associados às operações de mineração. As provisões foram registradas pelos seus valores presentes
líquidos, utilizando taxas de desconto baseadas em taxas livres de risco de 4,4%, 7,14% e 8,86% para Brasil, México
e Honduras, respectivamente. As provisões foram remensuradas em cada data base de relatório, com a atualização
monetária sendo registrada como despesa financeira. O aumento no valor estimado em 2019 foi impulsionado
principalmente pelas mudanças nas taxas de desconto e de inflação em todos os locais, e no aumento dos custos
adicionais para a Mina de Aranzazu, devido à atividade em todo o ano desde o início da produção comercial.

35| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

17

OUTRAS PROVISÕES

A responsabilidade por benefícios de longo prazo a empregados existe como resultado de requisitos legais em
Honduras e no México, pelos quais as empresas são obrigadas a pagar uma indenização com base nos anos de
serviço prestado por um funcionário, independentemente da causa da rescisão.
A avaliação atuarial mais recente da provisão para benefícios de longo prazo a empregados foi realizada em 31 de
dezembro de 2019. As principais premissas utilizadas para fins de avaliação atuarial foram as seguintes:

18

OUTROS PASSIVOS
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a)

Royalty NSR

Em 2011, a Companhia concluiu uma reestruturação de suas obrigações contratuais, que resultou na liquidação da
contraprestação diferida e na concessão de um NSR Royalty igual a 1,5% nas vendas líquidas da Mina de San Andres,
da Mina de São Francisco e da antiga Mina de São Vicente da Companhia, com início em 1 de março de 2013 e até
um montante acumulado de royalties de US$ 16,0 milhões (R$ 32,2 milhões). O passivo foi registrado pelo seu valor
presente líquido utilizando uma taxa de desconto de 5% (2018: 5%). O passivo é remensurado a cada data base de
relatório, com as despesas de atualização monetária e a revisão da estimativa registradas nas despesas financeiras
e outras receitas, respectivamente. O valor total não descontado da obrigação estimada em 31 de dezembro de
2019 é de aproximadamente R$ 4.913 e espera-se que seja incorrido até 2020.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou despesas de atualização monetária de
R$ 324 (2018: R$ 253) dentro de despesas financeiras e uma variação no ganho estimado de R$ 248 (2018: uma
variação no ganho estimado de R$ 120), dentro de outras receitas (despesas) nas demonstrações consolidadas do
resultado.
Posteriormente a 31 de dezembro de 2019, a Companhia efetuou um pagamento de royalties de US$ 416 mil
(R$ 1.677).
b)

Obrigação de pagamento de arrendamento

Conforme observado na Nota 5a, a Companhia adotou o IFRS 16 em 1º de janeiro de 2019. Com a adoção do
IFRS 16, a Companhia reconheceu passivos de arrendamento em relação a arrendamentos que eram anteriormente
classificados como arrendamentos operacionais de acordo com os princípios do IAS 17. Esses passivos eram
mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, descontados usando a taxa de
juros implícita no arrendamento individual, se a taxa pudesse ser prontamente determinada, ou as taxas de juros
incrementais sobre empréstimos da Companhia, se a taxa não pudesse ser prontamente determinada, a partir de
1º de janeiro de 2019. A taxa de desconto pela média ponderada aplicada aos passivos de arrendamento em 1º de
janeiro de 2019 era de 8%. Os passivos de arrendamento estão agora incluídos dentro de passivo circulante e não
circulante nos Balanços Patrimoniais Consolidados.
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A despesa financeira ou a amortização do desconto no passivo de arrendamento é contabilizada nas
Demonstrações Consolidadas do Resultado e Resultado Abrangente, utilizando o método dos juros efetivos.
A tabela a seguir resume os valores contábeis dos passivos de arrendamento da Companhia, mensurados pelo valor
presente dos pagamentos remanescentes dos arrendamentos, que são reconhecidos nos Balanços Patrimoniais
Consolidados a partir de:

A tabela abaixo analisa os passivos de arrendamento da Companhia em grupos de datas de vencimento contratuais
relevantes com base no período remanescente na data dos Balanços Patrimoniais Consolidados até a data de
vencimento contratual do arrendamento. Os valores mostrados na tabela são os fluxos de caixa contratuais não
descontados relacionados aos passivos de arrendamento, como segue:

19

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a)

Capital social autorizado

A Companhia autorizou um número ilimitado de ações ordinárias.
b)

Consolidação de ações

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia concluiu a consolidação das ações ordinárias emitidas e em circulação
da Companhia com base em 1 (uma) ação pós-consolidação para cada 10 (dez) ações pré-consolidação. O total de
ações ordinárias em circulação após a consolidação foi de 4.337.733.
Todas as informações nestas demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em uma base pósconsolidação de ações. Como resultado da consolidação das ações, o número, a base de troca ou o preço de
exercício de todas as opções de ações e bônus de subscrição foram ajustados para refletir a Consolidação das Ações
a dez por uma.
c)

Opções de compra de ações

A movimentação das opções de ações da Companhia emitidas e em circulação é a seguinte, em quantidade de
opções e em dólares canadenses (“CAD$”):
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Saldo em 31 de dezembro de 2017
Concedidas
Exercidas
Canceladas / Expiradas
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Concedidas
Exercidas
Canceladas / Expiradas
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Quantidade de
opções
71.390
177.981
(2.400)
(28.180)
218.791
65.872
(16.132)
(40.181)
230.150

Preço médio
ponderado CAD$
17,12
22,78
9,05
29,41
20,23
23,50
10,57
11,91
22,62

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía 230.150 opções emitidas e em circulação da seguinte forma:

O valor justo na data da concessão é determinado de forma independente usando o modelo Black-Scholes. Os
dados do modelo para as opções concedidas durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 incluem:

d)

Despesa com pagamento baseado em ações

A despesa com pagamento baseado em ações é mensurada ao valor justo e reconhecida durante o período de
aquisição de direitos a partir da data da concessão. Nos doze meses findos em 31 de dezembro de 2019, as despesas
de pagamento com base em ações reconhecidas nas despesas gerais e administrativas foram de R$ 1.773 (2018:
R$ 1.809).
Durante os doze meses findos em 31 de dezembro de 2019, a Companhia concedeu 65.872 opções de ações (2018:
a Companhia concedeu 177.981 opções de ações).
e)

Dividendos declarados

A Companhia declarou dividendos de R$ 12.524 a serem pagos em 2020 com a provisão incluída no item outras
contas a pagar do Balanço Patrimonial.
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20

RECEITA

21

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS POR NATUREZA

Os custos diretos de minas e usinas incluem benefícios de funcionários em 2019 e 2018.

22

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

23

DESPESAS DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO
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24

GASTOS COM EXPLORAÇÃO

25

DESPESAS FINANCEIRAS

26

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS), LÍQUIDAS

27

INFORMAÇÕES SOBRE FLUXO DE CAIXA

a)

Itens que não afetam caixa
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b)

Variações no capital de giro

c)

Informações complementares sobre fluxo de caixa

d)

As atividades de investimento e financiamento não monetárias consistem em:
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e)

Reconciliação dos empréstimos

Saldo em 1º de janeiro de 2018
Variações dos fluxos de caixa de financiamento:
Pagamento de empréstimos de curto prazo
Empréstimo IXM S.A. (anteriormente Louis Dreyfus)
Juros de empréstimos pagos
Outras Variações:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Nota Promissória da Rio Novo
Impacto da conversão cambial (CTA)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Variações dos fluxos de caixa de financiamento:
Pagamento de empréstimos de curto prazo
Pagamento de nota promissória da Rio Novo
Pagamento de Banco Atlantida
Pagamento de Banco ABC Brasil 1º Empréstimo
Pagamento de empréstimo IXM S.A. (anteriormente Louis Dreyfus)
Valor recebido pela obtenção de empréstimos de Santander Brasil
Valor recebido pela obtenção de empréstimos de Banco ABC Brasil
Valor recebido pela obtenção de empréstimos de FIFOMI
Valor recebido pela obtenção de empréstimos de Votorantim
Valor recebido pela obtenção de empréstimos de Banco Occidente 3º
Empréstimo
Juros de empréstimos pagos
Outras Variações:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Impacto da conversão cambial (CTA)
Saldo em 31 de dezembro de 2019

28

Empréstimos
55.035

Capital de Giro
Linha a Pagar
31.026

Total
86.061

(39.330)
79.066
(7.270)
87.501

(27.478)
(1.637)
1.911

(66.808)
79.066
(8.907)
89.412

7.394
11.608
6.695
113.198

1.594
1.871
5.376

8.988
11.608
8.566
118.574

(3.069)
(2.859)
(1.434)
(4.395)
(16.540)
16.975
25.968
14.796
14.292

(5.733)
-

(8.802)
(2.859)
(1.434)
(4.395)
(16.540)
16.975
25.968
14.796
14.292

7.842
(9.353)
155.421

(357)

7.842
(9.353)
155.063

11.595
6.119
173.135

106
251
-

11.701
6.371
173.135

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

De acordo com o IFRS 9, a Companhia registra o valor justo dos instrumentos de contratos a preço fixo e
instrumentos de opções de compra / venda no final do período de relatório como um ativo (caixa) ou um passivo
(não caixa). O valor justo é calculado como a diferença entre um preço baseado no mercado e o preço contratado.
No final do período de relatório, um ganho ou perda correspondente é registrado nas Demonstrações Consolidadas
do Resultado como outros (ganhos) perdas.
Para os contratos a preço fixo e opções de venda / compra dos derivativos de ouro, esses derivativos são
significativamente direcionados pelo preço de mercado do ouro. Conforme observado na seção (h) abaixo, esses
derivativos são considerados como investimentos de Nível 2.
a)

Contrato a preço fixo

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não possuía contratos a preço fixo em aberto.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía 14.800 onças de contratos a preço fixo a vencer, a um preço
médio de US$ 1.215,00 por onça de ouro. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou um passivo
derivativo para esses contratos a preço fixo em aberto de R$ 3.511.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia firmou contratos a preço fixo para proteger 18.500
onças de ouro com vencimento entre 31 de janeiro e 30 de novembro de 2019, a um preço médio de US$ 1.330,00
por onça de ouro. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou perdas realizadas de
R$ 7.566.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia firmou contratos a preço fixo para proteger
124.545,53 onças de ouro com vencimento entre 31 de janeiro e 31 de dezembro de 2018, a um preço médio
de US$ 1.275,00 por onça de ouro. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou
perdas realizadas de R$ 4.266.
b)

Contratos de opção de compra / venda

Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía 24.500 onças com preços mínimos entre US$ 1.350,00 e
US$ 1.480,00 e preços máximos entre US$ 1.475,00 e US$ 1.700,00 por onça de ouro, com vencimento entre 31 de
janeiro de 2019 e 31 de julho de 2020. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrava um passivo derivativo
nessas opções em aberto de R$ 508.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia contratou collars de opções de venda / compra a
custo zero, em um total de 88.000 onças com preço mínimo entre US$ 1.260,00 e US$ 1.490,00 e preço máximo
entre US$ 1.310,00 e US$ 1.700,00 por onça de ouro, com vencimento entre 29 de março de 2019 e 31 de julho de
2020. No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou uma perda realizada de R$ 14.324.
Em 31 de dezembro de 2018, não havia collars de opções de venda / compra a custo zero em aberto.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia celebrou collars de opções de venda / compra a custo
zero, em um total de 26.000 onças com preço mínimo entre US$ 1.230,00 e US$ 1.320,00 e preço teto entre
US$ 1.309,00 e US$ 1.480,00 por onça de ouro com vencimento entre 31 de julho e 31 de outubro de 2018. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia não registrou ganhos ou perdas.
c)

Risco de crédito

Risco de crédito representa o risco de um terceiro não honrar suas obrigações com a Companhia sob os termos do
instrumento financeiro correspondente. O risco de crédito da Companhia é limitado a contas a receber, contratos
de derivativos e aplicações financeiras em títulos no curso normal dos negócios. Em 31 de dezembro de 2019, a
Companhia considera baixo o risco de crédito com esses contratos financeiros.
d)

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco de a Companhia não conseguir cumprir suas obrigações financeiras no vencimento. A
Companhia gerencia seu risco de liquidez por meio de um rigoroso processo de planejamento e orçamento, que é
revisado e atualizado regularmente, para ajudar a determinar os requisitos de financiamento para apoiar as
operações atuais da Companhia e seus planos de expansão e desenvolvimento, além de gerenciar sua estrutura de
capital conforme descrito na Nota 29.
O objetivo da Companhia é garantir que haja recursos financeiros comprometidos suficientes para atender aos
requisitos de negócios de curto prazo por um período mínimo de doze meses. No curso normal dos negócios, a
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Companhia celebra contratos que dão origem a compromissos para pagamentos futuros, conforme divulgado na
tabela a seguir:

e)

Risco de moeda

As operações da Companhia estão localizadas em Honduras, Brasil e México; portanto, as exposições ao risco
cambial surgem de transações denominadas em moedas estrangeiras. Embora as vendas da Companhia sejam
denominadas em dólares dos EUA, algumas das despesas operacionais da Companhia são denominadas em moedas
estrangeiras, principalmente a Lempira hondurenha, o real brasileiro, o peso mexicano e o dólar canadense.
Os instrumentos financeiros que impactam o resultado da Companhia ou outros resultados abrangentes devido a
variações cambiais incluem: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, outros ativos de longo prazo, contas a
pagar e outras contas a pagar, empréstimos de curto prazo e outras provisões denominadas em moedas
estrangeiras.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía caixa e equivalentes de caixa de R$ 156.673, dos quais R$ 48.904
em dólares dos EUA, R$ 13.063 em dólares canadenses, R$ 61.335 em reais brasileiros, R$ 25,406 em lempiras
hondurenhas e R$ 7.965 em pesos mexicanos. Um aumento ou redução de 10% na taxa de câmbio do dólar dos
EUA para as moedas listadas acima teria aumentado ou diminuído o ganho da Companhia no exercício em
R$ 10.542.
f)

Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros geralmente está associado a instrumentos financeiros de taxa variável e às taxas de juros
de mercado disponíveis no momento em que os instrumentos financeiros são adquiridos. A Companhia está
exposta ao risco de taxa de juros sobre seu caixa e equivalentes de caixa, uma vez que detém uma parcela de caixa
e equivalentes a caixa e caixa restrito em contas bancárias que geram taxas de juros variáveis. Alguns dos
empréstimos no México têm uma taxa de juros variável baseada na LIBOR mais 7,0% ou TIEE mais 4,2%. A
Companhia monitora sua exposição a taxas de juros e não possui contratos de derivativos para gerenciar esse risco.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, um aumento ou redução nas taxas de juros de 100 pontos base
(1%) aumentaria ou reduziria o lucro líquido e o resultado abrangente do ano em R$ 1.175.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, um aumento ou redução nas taxas de juros de 100 pontos base (1%)
para os empréstimos no México com LIBOR mais 7,0% aumentaria ou reduziria o lucro líquido e o resultado abrangente
do ano em R$ 710.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2019, um aumento ou redução nas taxas de juros de 100 pontos base (1%)
para os empréstimos no México com TIEE mais 4,2% aumentaria ou reduziria o lucro líquido e o resultado abrangente
do ano em R$ 71.
g)

Risco de preço de commodities

A Companhia está sujeita ao risco de preço devido a flutuações nos preços de mercado de ouro, cobre e outros
metais. Historicamente, os preços do ouro, cobre e outros metais flutuaram amplamente e são afetados por vários
fatores fora do controle da Companhia.
A rentabilidade das operações da Companhia está altamente correlacionada com os preços de mercado desses
metais, assim como a capacidade da Companhia de desenvolver suas outras propriedades.
Uma mudança de 10% no preço médio da commodity ouro para o ano, com todas as outras variáveis mantidas
constantes, resultaria em um impacto no lucro líquido e no resultado abrangente da Companhia em 2019 de
R$ 61.329. Uma mudança de 10% no preço médio da commodity cobre para o ano, com todas as outras variáveis
mantidas constantes, resultaria em um impacto no lucro líquido e no resultado abrangente da Companhia em 2019
de R$ 27.887.
h)

Classificação dos instrumentos financeiros e valor justo

A classificação dos ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo ou custo amortizado, de forma recorrente
em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, estão sumarizados na tabela a seguir:
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A Companhia mensura alguns de seus ativos e passivos financeiros ao valor justo de forma recorrente e estes são
classificados na sua totalidade com base no nível mais baixo de dados, significativo para a mensuração do valor
justo. Certos ativos e passivos não financeiros também podem ser mensurados ao valor justo de forma não
recorrente. Existem três níveis da hierarquia do valor justo que priorizam as informações nas técnicas de avaliação
usadas para mensurar o valor justo, sendo que as informações de nível 1 têm a maior prioridade. Os três níveis de
hierarquia de valor justo são: Nível 1, que são dados sobre preços cotados não ajustados em mercados ativos para
ativos ou passivos idênticos; Nível 2, que são dados diferentes dos preços cotados no Nível 1, que são observáveis
para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente; e Nível 3, que são dados para o ativo ou passivo que não são
baseadas em dados de mercado observáveis.
A Companhia classifica ativos e passivos derivativos no Nível 2 da hierarquia do valor justo, pois são avaliados
usando modelos de precificação que requerem uma variedade de informações, como o preço esperado do ouro.
A Companhia classificou suas outras provisões e outros passivos no Nível 3, pois não existem dados de mercado
observáveis para os dados de valor justo. A Companhia utiliza um modelo de fluxo de caixa descontado para
determinar o valor justo. Os principais dados para o nível 3 são as taxas de desconto, taxas de inflação de longo
prazo, taxas de aumento salarial, preço esperado do ouro e a produção esperada.

29

GERENCIAMENTO DO CAPITAL

Os objetivos da Companhia na gestão de capital são garantir a manutenção de liquidez suficiente a fim de
desenvolver e operar adequadamente seus projetos atuais e buscar iniciativas estratégicas de crescimento, garantir
que os requisitos de capital impostos externamente relacionados a quaisquer obrigações de empréstimos sejam
cumpridos e fornecer retornos aos acionistas e benefícios para outras partes interessadas (“stakeholders”). Ao
avaliar a estrutura de capital da Companhia, a Administração inclui em sua avaliação os componentes do patrimônio
líquido e de empréstimos de longo prazo. A Companhia administra sua estrutura de capital considerando mudanças
nas condições econômicas, nas características de risco dos ativos envolvidos e nos requisitos de liquidez da
Companhia. Para manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia pode ser obrigada a emitir ações ordinárias
ou dívida, amortizar empréstimos existentes, adquirir ou vender ativos ou ajustar valores de determinados
investimentos.
Para facilitar o gerenciamento de capital, a Companhia elabora orçamentos anuais que são atualizados
periodicamente se as mudanças nos negócios da Companhia forem consideradas significativas. O Conselho de
Administração da Companhia revisa e aprova todos os orçamentos operacionais e de capital, bem como a
celebração de quaisquer obrigações de empréstimos relevantes e quaisquer transações relevantes fora do curso
normal dos negócios, incluindo alienações, aquisições e outros investimentos ou desinvestimentos. Antes de 2019,
para maximizar os esforços contínuos de desenvolvimento, a Companhia não pagou dividendos. No entanto, no
final de 2019, a Companhia declarou dividendos em 31 de dezembro de 2019 a serem pagos em janeiro de 2020
por um montante de R$ 12.524, que estão refletidos na rubrica outras contas a pagar e outros passivos no Balanço
Patrimonial Consolidado.
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30

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

A remuneração total paga ao pessoal-chave da Administração, remuneração dos diretores e outros executivoschave da Administração para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 é a seguinte:

Pagamento dos royalties Irajá
Como parte da transação EPP com Yamana Gold Inc. (“Yamana”), a controlada Apoena assinou um contrato de
royalties (o “Contrato de Royalties EPP”), datado de 21 de junho de 2016, com Serra da Borda Mineração e
Metalurgia S.A. (“SBMM”), empresa controlada da Yamana. A partir de 21 de junho de 2016, Apoena deveria pagar
para a SBMM royalties iguais a 2,0% da receita líquida (deduzindo custos de refino e transporte) da fundição de
todo o ouro extraído ou beneficiado pela Apoena, vendido ou considerado como vendido pela Apoena, até o limite
de 1.000.000 onças, sendo que a partir desse limite os royalties serão reduzidos para 1,0%.
Em 27 de outubro de 2017, SBMM assinou um contrato (o “Contrato de Troca de Royalties”) com Irajá Mineração
Ltda. (“Irajá”), uma empresa controlada por Paulo de Brito, uma empresa terceira, pela troca do Contrato de
Royalties EPP pelo Royalty RDM (como definido no Contrato de Troca de Royalties), com nenhuma alteração nos
termos e no cálculo dos royalties. A Companhia incorreu em despesas relacionadas a royalties no valor de R$ 5,6
milhões em 2019 e tem um passivo em aberto em 31 de dezembro de 2019 de R$ 578.
Nota promissória para a Rio Novo
Ao concluir a combinação de negócios com a Rio Novo, a Companhia assumiu as obrigações das notas promissórias
emitidas pela Rio Novo em favor da Northwestern (Nota 14), que foram liquidadas em 2019.

31

INFORMAÇÕES POR SEGMENTO

Os segmentos operacionais reportáveis foram identificados como a Mina de San Andres, as Minas Brasileiras, a
Mina de Aranzazu, Corporativo e Projetos Rio Novo. A Companhia gerencia seus negócios, incluindo a alocação de
recursos e avaliação de desempenho, projeto por projeto, exceto onde os projetos da Companhia estão
substancialmente conectados e compartilham recursos e funções administrativas. Os segmentos apresentados
refletem a maneira pela qual a Administração da Companhia avalia seu desempenho de negócios. O relatório por
segmentos operacionais é apresentado de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal
tomador de decisões operacionais. A gerência executiva é responsável por alocar recursos e avaliar o desempenho
dos segmentos operacionais.
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Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, as informações por segmento são as seguintes:

(1) Os Projetos Rio Novo não são projetos em operação e não

ativos em tratamento e manutenção.

estão gerando receitas. A Administração mantém esses

As receitas da Mina de San Andres e das Minas Brasileiras estão relacionadas à venda de ouro refinado. A receita
da Mina de Aranzazu está relacionada à venda de concentrado de cobre. As receitas da Companhia estão
concentradas em um número reduzido de clientes e a Administração monitora continuamente o relacionamento
com seus clientes.
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COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS

Contingências
Certas condições podem existir na data destas demonstrações financeiras, o que pode resultar em uma perda para
a Companhia no futuro, quando certos eventos ocorrerem ou deixarem de ocorrer. A Companhia avalia em cada
data base de relatório suas perdas contingentes relacionadas a processos judiciais em andamento, avaliando a
probabilidade de tais processos, bem como os valores reivindicados ou esperados.
Provisão de R$ 1.322 (2018: R$ 1.980) para perdas contingentes relacionadas a ações judiciais em andamento está
incluída em outras provisões em 31 de dezembro de 2019.

33

LUCRO POR AÇÃO

O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o lucro atribuível aos proprietários da Companhia pela quantidade
média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o ano.
O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação, para presumir que todos os instrumentos conversíveis até o vencimento tenham sido convertidos na
determinação do lucro por ação diluído se estiverem dentro do dinheiro, exceto onde tal conversão seria anti
diluidora. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possuía um total de 28.760 opções de ações e 12.653 unidades
de ações diferidas (“DSUs”) que estavam dentro do dinheiro e consideradas no cálculo do lucro diluído por ação.
A tabela a seguir resume as atividades dos exercícios findos em 31 de dezembro:

Lucro líquido do exercício
Média ponderada das ações ordinárias em circulação - Básico
Lucro por ação (em R$) - Básico
Lucro líquido do exercício
Média ponderada das ações ordinárias em circulação - Básico
Instrumentos conversíveis - efeito diluidor
Média ponderada das ações ordinárias em circulação - Diluído
Lucro por ação (em R$) - Diluído

34

31 de dezembro de 31 de dezembro de
2019
2018
104,211
192,977
4,352,981
4,145,091
23.94

46.56

104,211
4,352,981
41,413
4,394,394

192,977
4,145,091
58,838
4,203,929

23.71

45.90

EVENTOS SUBSEQUENTES

Refinanciamento Banco Santander
Em janeiro de 2020, a Apoena e o Banco Santander Brasil chegaram a um acordo para refinanciar um contrato de
empréstimo no valor de US$ 4,5 milhões (R$ 19,2 milhões). O empréstimo possui uma taxa de juros anual de 7,18%,
com vencimento em janeiro de 2021.
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Possível aquisição da Para Resources
Em 10 de fevereiro de 2020, a Companhia assinou um termo vinculante para comprar uma mina de ouro no Arizona,
EUA, chamada Gold Road, da Para Resources. A transação ainda está pendente de diligência legal, entre outras
medidas, e deve ser fechada no início de março de 2020.
A aquisição será por um preço de US$ 1,00 e a Companhia assumirá uma dívida “non recourse” de US$ 35,0 milhões
(R$ 151,2 milhões), com opção de pré-pagamento por US$ 24,0 milhões (R$ 103,7 milhões) durante o primeiro ano.
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Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017

Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Financeiras e Relatório de Controles Internos sobre as
Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras consolidadas anexas foram preparadas e são de responsabilidade do Conselho de
Administração e da Administração da Companhia. As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro e refletem as melhores estimativas e julgamentos da
Administração, com base nas informações atualmente disponíveis. A Companhia desenvolveu e mantém um sistema de
controles internos para garantir, de maneira razoável, a confiabilidade de suas informações financeiras.
As demonstrações financeiras consolidadas foram convertidas para R$ e traduzidas para português, com base nas
demonstrações financeiras consolidadas em US$ e em inglês, auditadas pela PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered
Professional Accountants, Licensed Public Accountants. Seu relatório descreve o escopo de seu exame e opinião sobre
as demonstrações financeiras consolidadas.
A Administração mantém um sistema de controles internos para fornecer segurança razoável de que os ativos da
Companhia são salvaguardados e contabilizados, que as transações são autorizadas e para facilitar a preparação de
informações financeiras relevantes, confiáveis e oportunas. Quando apropriado, a Administração usa seu melhor
julgamento, com base nas informações atualmente disponíveis, para fazer estimativas necessárias para garantir a
apresentação adequada e consistente dessas informações.
O Conselho de Administração é responsável por garantir que a Administração cumpra suas responsabilidades pelos
relatórios financeiros e controles internos e exerça essa responsabilidade por meio do Comitê de Auditoria. O Comitê de
Auditoria é composto por dois diretores, ambos independentes. As funções do Comitê de Auditoria são revisar as
demonstrações financeiras consolidadas trimestrais e anuais e submetê-las ao Conselho de Administração para
aprovação; revisar a adequação do sistema de controles internos; analisar quaisquer assuntos regulatórios contábeis,
financeiros e de segurança relevantes; recomendar a nomeação de auditores independentes; e aprovar o escopo do
trabalho de auditoria e não auditoria dos auditores independentes.

“Rodrigo Barbosa”
Presidente, CEO

Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
14 de fevereiro de 2020

“Kleber Cardoso”
CFO

Aura Minerals Inc.

Demonstrações Consolidadas do Resultado

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Demonstrações Consolidadas dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Balanços Patrimoniais Consolidados
Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em milhares de reais

Aprovado em nome do Conselho de Administração:
“Stephen Keith”
Stephen Keith, Diretor

“Rodrigo Barbosa”
Rodrigo Barbosa, Presidente & CEO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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Demonstrações Consolidadas das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas.
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1

NATUREZA DAS OPERAÇÕES

Aura Minerals Inc. (“Aura Minerals” ou “Companhia”) é uma companhia de mineração focada na operação e
desenvolvimento de propriedades minerais nas Américas.
A Aura Minerals é uma companhia de capital aberto com registro na Bolsa de Valores de Toronto (sob o código: ORA). A
Companhia é incorporada sob Lei das Ilhas Virgens Britânicas (BVI Business Companies Act). A sede da Companhia está
localizada em Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola VG1110, Ilhas Virgens Britânicas. A Companhia
mantém uma sede administrativa na 78 SW 7th street, 7115, Miami Florida 33130, Estados Unidos da América.
O acionista majoritário da Companhia é a Northwestern Enterprises Ltd. (“Northwestern”), uma empresa de propriedade
do Presidente do Conselho de Administração da Companhia.
A emissão das demonstrações financeiras em US$ e em inglês, utilizadas como base para as presentes demonstrações
financeiras em R$ e em português, foi aprovada pelo Conselho de Administração em 27 de março de 2019.
2

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 foram preparadas de
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes próprias
das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Administração na sua
gestão.
As Demonstrações Financeiras Consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade operacional, usando o
custo histórico, exceto pelos ativos e passivos mensurados aos valores reavaliados ou ao valor justo no final de cada
período de relatório, conforme explicado na Nota 3 - Sumário das Principais Políticas Contábeis. Além disso, essas
demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas com base no regime de competência, exceto pelas
informações de fluxos de caixa.
A Companhia tem como política apresentar, para uso geral nos mercados em que atua, suas demonstrações financeiras
consolidadas em inglês, de acordo com o IFRS e com a moeda de apresentação em dólares dos EUA. As presentes
demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 estão sendo apresentadas
em português e em Reais, de acordo com o item XI do Artigo 2, Anexo 3 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de
2009.
3

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras consolidadas estão definidas
abaixo. Essas políticas contábeis foram aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados salvo
disposição em contrário.
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Critérios de consolidação
Controladas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as contas da Companhia e de todas as entidades sobre as quais
detém controle. Todos os saldos, transações, receitas, despesas, lucros e prejuízos entre a Companhia e suas controladas,
incluindo ganhos e perdas não realizados, foram eliminados na consolidação. A Companhia consolida suas investidas
quando tem a capacidade de exercer controle.
O controle de uma entidade existe quando a Companhia está exposta ou tem direitos a retornos variáveis de seu
envolvimento com a investida e tem capacidade de interferir nesses retornos por meio do poder sobre a entidade.
Especificamente, a Companhia exerce controle sobre uma entidade se, e somente se, todos os elementos a seguir
estiverem presentes: 1) poder sobre a entidade (ou seja, direitos existentes que conferem à Companhia a capacidade
atual de dirigir as atividades relevantes da entidade); 2) exposição ou direitos a retornos variáveis do seu envolvimento
com a investida; e 3) a capacidade de usar o poder sobre a investida para dirigir as atividades relevantes da investida.
Para controladas não integrais, os ativos líquidos atribuíveis a acionistas externos são apresentados como “participações
de não controladores”. Adicionalmente, qualquer lucro ou prejuízo do exercício atribuível a participações de não
controladores é calculado com base na participação desses acionistas na controlada. Em 31 de dezembro de 2018 e de
2017, não há “participações de não controladores”.
As principais controladas da Companhia com as operações e projetos de mineração correspondentes são:
•
•

•
•

•

Minerales de Occidente, S.A. (Honduras) (“Minosa”)
o A mina a céu aberto de ouro de San Andres em Honduras (a “Mina de San Andres”)
Mineração Apoena S.A. (Brasil) (“Apoena”)
o O Projeto Ernesto / Pau-a-Pique no Brasil
o A mina a céu aberto de ouro de São Francisco no Brasil (a “Mina de São Francisco”)
Aranzazu Holding S.A. de C.V. (México)
o A mina subterrânea de Aranzazu no México (a “Mina de Aranzazu”), que produziu um concentrado de
cobre-ouro-prata e atualmente está em produção comercial.
Mineração Vale Verde Ltda. (Brasil) (“MVV”)
o O Projeto Serrote de Laje no Brasil (o “Projeto Serrote”). Em 22 de março de 2018, a Companhia
concluiu a venda do Projeto Serrote por meio da venda da MVV.
Rio Novo (Brasil)
o O Projeto de Ouro Almas (“Almas”), localizado no estado de Tocantins, Brasil
o O Projeto de Ouro Matupá ("Matupá"), localizado no estado de Mato Grosso, Brasil
o O Projeto de Ouro Tolda Fria ("Tolda Fria"), localizado no estado de Caldas, Colômbia

Apesar da Companhia deter somente 49% dos direitos de voto da Apoena, a Companhia entende ser beneficiária integral
da investida, dado que recebe retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem a capacidade de interferir
nesses retornos pelo poder de coordenar as atividades da investida. Consequentemente, Apoena é totalmente
consolidada nestas demonstrações financeiras.
A Companhia utiliza o método de aquisição para contabilizar as combinações de negócios. O valor justo da aquisição de
uma controlada é baseado no valor justo dos ativos adquiridos, passivos assumidos e valor justo da correspondente
contraprestação. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos em uma combinação de negócios são
mensurados inicialmente aos valores justos na data da aquisição. O valor excedente, se houver, da contraprestação sobre
o valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos é registrado como ágio. No caso de uma compra vantajosa, em
que a contraprestação total é menor que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, a diferença é
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reconhecida como um ganho diretamente nas demonstrações consolidadas do resultado.
Conversão de moeda estrangeira
Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens inclusos nas contas de cada entidade incluída na consolidação são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a entidade atua (a "moeda funcional"). Conforme mencionado na Nota 2, essas
demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em Reais (“R$”). Para fins de apresentação destas
demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, de acordo com o item XI do
Artigo 2, Anexo 3 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Companhia considerou a metodologia
apresentada no IAS 21 - Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio.
A aplicação desta metodologia, utilizada para converter as demonstrações financeiras de US$ para R$, resume-se a
seguir:
•
•
•

•
•

As contas de ativo e passivo foram convertidas pela taxa cambial disponíveis no fim de cada exercício;
A Demonstração de Resultado foi convertida à taxa de câmbio média trimestral;
O patrimônio líquido inicial foi convertido à taxa de câmbio de 1º de janeiro de 2017, de acordo com o disposto
no IFRS 1, que todas as diferenças de conversão acumulada sejam ajustadas a zero, e todos os movimentos
posteriores converteram-se à taxa de câmbio trimestral;
Todas as diferenças decorrentes da conversão anterior se registram dentro da conta de diferença de conversão
acumulada no patrimônio; e
Para efeitos de divulgação, as notas relativas ao fluxo de caixa converteram-se às taxas de câmbio médias
trimestrais.

A moeda funcional da Companhia e da maioria de suas controladas é o dólar dos Estados Unidos ("dólar dos EUA" ou
“US$”), exceto para as empresas de serviços no México e no Brasil, que possuem moeda funcional em Pesos Mexicanos
(“pesos mexicanos” ou “Mex$”) e em Reais (“reais” ou “R$”), respectivamente. Todos os valores nas demonstrações
financeiras são arredondados para o milhar mais próximo.
Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio vigentes
nas datas das transações. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão
pelas taxas de câmbio do final do período, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são
reconhecidos nas demonstrações consolidadas do resultado.
Conversão dos resultados das controladas para US$
(antes da conversão para moeda de apresentação R$)
Os resultados e balanços patrimoniais de todas as controladas da Companhia com moedas funcionais diferentes de US$
(nenhumas dessas moedas em economia de hiperinflação) são convertidos para a moeda de apresentação da seguinte
forma:
•
•

Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento na data
do balanço patrimonial;
As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias, a
menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas
das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das operações; e
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•

Todas as diferenças cambiais resultantes são reconhecidas em outros resultados abrangentes.

Na consolidação, as diferenças cambiais decorrentes da conversão do investimento líquido em entidades estrangeiras
são reconhecidas em outros resultados abrangentes. Quando uma operação estrangeira é vendida, essas diferenças
cambiais são reconhecidas na demonstração do resultado como parte do ganho ou perda na venda de investimentos.
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa consistem em caixa depositado em bancos e títulos com juros de curto prazo de alta liquidez
e vencimentos, na data da compra, de três meses ou menos, que são prontamente conversíveis em caixa e que estão
sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor.
Aplicações financeiras
As aplicações financeiras consistem em investimentos em títulos de dívida (“bonds”) emitidos por empresas e pelo
governo em mercados ativos com vencimentos originais de mais de três meses e menos de um ano. Esses instrumentos
financeiros podem ser facilmente convertidos em dinheiro. Os investimentos são contabilizados ao valor justo.
Contas a receber e outros créditos
Contas a receber e outros créditos são valores devidos por clientes e outras partes no curso normal dos negócios. Se o
prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, o contas a receber é classificado no ativo circulante, caso
contrário, o montante correspondente é classificado no ativo não circulante com o devido desconto. Além disso, contas
a receber e outros créditos são avaliados, de acordo com o IFRS 9, ao custo amortizado.
Estoques
Os estoques de produtos acabados e produtos em processo, que incluem estoques de lixiviação e estoques de minério,
são avaliados pelo menor entre o custo médio e o valor líquido de realização. O estoque de produtos acabados consiste
em produtos acabados de ouro e metais em concentrado. O estoque de produtos em processo representa o estoque em
circulação nas plantas de processamento e áreas de lixiviação da Companhia. O estoque de minérios representa minério
empilhado em áreas de lixiviação e em estoques. O custo dos estoques de produtos em processo e produtos acabados
inclui custos de mineração, mão de obra direta, materiais e suprimentos operacionais, custos de transporte e fretes
aplicáveis e uma parte aplicável das despesas gerais operacionais, incluindo amortização e exaustão. O valor líquido de
realização é o preço de venda esperado para o produto acabado, menos os custos estimados para obter o produto na
forma e local de venda.
O estoque de peças e suprimentos consiste em itens de consumo e é avaliado ao custo médio ponderado após a provisão
para itens de giro lento e obsoletos.
Para estoques que foram baixados ao valor líquido de realização, se avaliações subsequentes concluírem que as
circunstâncias que causaram a referida baixa não existem mais ou quando houver evidência clara de um aumento no seu
valor de realização líquido devido a uma mudança nas circunstâncias econômicas, a baixa é revertida adequadamente.
Direitos minerários
Os direitos minerários representam gastos capitalizados relacionados ao desenvolvimento de propriedades minerais,
gastos decorrentes de aquisições de propriedades e instalações e equipamentos relacionados. Quando da alienação ou
abandono, os valores contábeis dos direitos minerários são baixados e quaisquer ganhos ou perdas associadas são
reconhecidos no resultado.
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Propriedades minerais
As propriedades minerais geralmente consistem no seguinte: o valor justo atribuível às reservas e recursos minerais
adquiridos em uma combinação de negócios ou aquisição de ativos; custos de exploração e avaliação capitalizados;
custos de desenvolvimento de mineração subterrânea; custos de desenvolvimento de mina de cava a céu aberto; e juros
capitalizados. Além disso, são incorridos custos do projeto que geralmente são capitalizados quando os gastos resultam
em um benefício futuro.
As propriedades minerais adquiridas por meio de combinação de negócios são reconhecidas ao valor justo na data da
aquisição. O valor justo é uma estimativa das reservas minerais comprovadas e prováveis, dos recursos minerais e do
potencial de exploração atribuível à propriedade. O valor justo estimado atribuível às reservas minerais e à parcela de
recursos minerais considerada provável de extração econômica no momento da aquisição é depreciado com base nas
unidades produzidas, na qual o denominador consiste nas reservas comprovadas e prováveis e na parcela de recursos
minerais considerada provável de extração econômica. O valor justo estimado atribuível a recursos minerais que não são
considerados prováveis de extração econômica no momento da aquisição não está sujeito a depreciação até que os
recursos se tornem prováveis de extração econômica no futuro. O valor justo estimado atribuível às licenças de
exploração é registrado como um ativo intangível e não está sujeito a depreciação até que a propriedade entre em
produção.
Nas operações de mineração subterrânea da Companhia, são incorridos custos de desenvolvimento para a construção
de novos eixos, desvios e rampas que permitirão à Companhia acessar fisicamente o minério subterrâneo. O tempo
durante o qual continuaremos a incorrer nesses custos depende da vida útil da mina. Esses custos de desenvolvimento
subterrâneo são capitalizados quando incorridos. Os custos capitalizados de desenvolvimento subterrâneo são
depreciados com base nas unidades produzidas, em que o denominador é a onça / libra estimada de ouro / cobre em
reservas comprovadas e prováveis e a parcela dos recursos considerados prováveis de extração econômica com base no
plano atual de vida útil da mina que se beneficia do desenvolvimento e são considerados prováveis de extração
econômica.
Nas operações de mineração de cava a céu aberto da Companhia, é necessário remover o estéril e outros resíduos para
acessar o depósito de minério do qual os minerais podem ser extraídos economicamente. O processo de remoção do
estéril e resíduos é chamado de “stripping”. Os custos de stripping incorridos para fornecer acesso inicial ao depósito de
minério (conhecido como remoção de pré-produção) são capitalizados como custos de desenvolvimento de mina de cava
a céu aberto. Os custos de stripping incorridos durante a fase de produção de uma jazida são contabilizados como custos
do estoque produzido durante o período. Esses custos são capitalizados na medida em que estejam relacionados a
benefícios futuros antecipados e representem uma melhoria. A remoção de resíduos que está relacionada a atividades
de produção correntes e não gera um benefício futuro é contabilizada como um custo de produção no período em que
é incorrida e é incluída no custo do estoque.
Os custos capitalizados de desenvolvimento de mina de cava a céu aberto são depreciados com base nas unidades
produzidas em que o denominador é a onça / libra estimada de ouro / cobre em reservas comprovadas e prováveis e a
parcela dos recursos considerados prováveis de extração econômica com base no plano atual de vida útil da mina que se
beneficiam do desenvolvimento e são considerados prováveis de extração econômica.
Imobilizado
O ativo imobilizado é originalmente registrado ao custo no momento da construção, compra ou aquisição e
subsequentemente é mensurado ao custo, deduzido da depreciação acumulada e da redução ao valor recuperável
(“impairment”). O custo inclui todos os custos necessários para preparar o item para o uso pretendido pela Companhia.

12| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Os custos incorridos com grandes reparos de equipamentos existentes são capitalizados como imobilizado e estão
sujeitos à depreciação quando os equipamentos são colocados em serviço. Os custos de manutenção e reparos rotineiros
são reconhecidos como despesas conforme incorridos.
Ativos arrendados
Os arrendamentos em que a Companhia assume substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade
são classificados como arredamentos financeiros. Os ativos mantidos sob arrendamento financeiro são reconhecidos ao
valor justo ou o valor presente dos pagamentos mínimos de arrendamento no início do arrendamento, menos
depreciação acumulada e perdas de valor recuperável (impairment).
Depreciação e exaustão
O imobilizado é depreciado usando o método linear ou de unidades produzidas durante a vida útil da mina ou durante a
vida útil remanescente do ativo, se menor. Terrenos não são depreciados. Os seguintes prazos de vida útil são utilizados
pela Companhia:

Os valores residuais e a vida útil são revisados anualmente e ajustados, se necessário, prospectivamente.
Depois que uma operação de mineração atinge a produção comercial, os gastos capitalizados como propriedades
minerais são exauridos com base nas unidades produzidas, onde o denominador são as reservas minerais comprovadas
e prováveis e uma parcela dos recursos minerais medidos e indicados que se espera que sejam convertidos em reservas
minerais comprovadas e prováveis.
Impairment e reversão de impairment de ativos não financeiros
Os ativos que estão sujeitos à amortização ou depreciação são revisados para a verificação de perda ao valor recuperável
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma
perda por redução ao valor recuperável é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo excede seu valor
recuperável. O valor recuperável dos ativos é o maior entre o valor justo menos os custos de venda e o valor em uso.
O valor justo menos os custos de venda é baseado em uma estimativa do valor que a Companhia pode obter em uma
transação de venda com isenção de interesse em bases comutáveis. O valor justo menos os custos de venda para
propriedades minerais é geralmente determinado como o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que
decorrem do uso continuado do ativo, incluindo quaisquer perspectivas de expansão e sua eventual venda, e descontado
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a uma taxa de desconto após os impostos apropriada para chegar a um valor presente líquido. Na avaliação do valor em
uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de desconto antes dos impostos
que reflete avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro ao longo do tempo e dos riscos específicos do ativo.
O valor em uso é determinado pela aplicação de premissas específicas para o uso continuado da Companhia e não leva
em consideração o desenvolvimento futuro descontado por uma taxa de desconto antes dos impostos. Como tal, essas
premissas diferem das utilizadas no cálculo do valor justo menos os custos de venda. As unidades geradoras de caixa da
Companhia (“UGCs”) são o menor nível dos grupos identificáveis de ativos que geram entradas de caixa que são
amplamente independentes das entradas de caixa de outros ativos ou grupos de ativos. Para um ativo que não gera
entradas de caixa que são amplamente independentes daquelas de outros ativos, o valor recuperável é determinado
para a UGC à qual o ativo pertence.
É efetuada uma avaliação em cada data base de relatório para determinar se existe um indicativo de que as perdas por
redução ao valor recuperável reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. Uma perda por redução ao
valor recuperável de um ativo anteriormente reconhecida é revertida apenas se tiver havido mudança nas estimativas
utilizadas para determinar a UGC recuperável do ativo desde a última perda por redução ao valor recuperável que foi
reconhecida. Essa reversão é reconhecida nas demonstrações consolidadas do resultado e é limitada ao valor contábil
que teria sido determinado, líquido de qualquer depreciação, quando aplicável, se nenhum custo por redução ao valor
recuperável fosse reconhecido em exercícios anteriores. Quando uma perda por redução ao valor recuperável é
revertida, o valor recuperável é determinado com base no maior valor entre o valor em uso e o valor justo menos os
custos de venda. A administração concluiu que o valor justo menos os custos de venda é maior que os valores do valor
em uso e, portanto, o valor em uso está sendo utilizado para fins de teste de redução ao valor recuperável.
Ativos não circulantes mantidos para venda
Ativos não circulantes são classificados como mantidos para venda se o seu valor contábil for recuperado principalmente
por meio de uma transação de venda, em vez de por meio do uso contínuo, e uma venda é considerada altamente
provável. Eles são mensurados ao menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os custos de venda, exceto
para ativos como impostos diferidos ativos, ativos decorrentes de benefícios a empregados, ativos financeiros e
propriedade para investimento, que são contabilizados ao valor justo, e direitos contratuais em contratos de seguro, que
são especificamente isentos desse requisito.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida para qualquer redução inicial ou subsequente do ativo ao
valor justo menos custos de venda. Um ganho é reconhecido para quaisquer aumentos subsequentes no valor justo
menos custos de venda de um ativo, mas não excedendo a perda por redução ao valor recuperável anteriormente
reconhecida. Um ganho ou perda não anteriormente reconhecido até a data da venda do ativo não circulante é
reconhecido na data da sua baixa (“desreconhecimento”).
Ativos não circulantes não são depreciados ou amortizados enquanto estiverem classificados como mantidos para venda.
Juros e outras despesas atribuíveis aos passivos de um grupo mantido para venda continuam a ser reconhecidos.
Ativos não circulantes classificados como mantidos para venda são apresentados separadamente de outros ativos no
balanço patrimonial. Os passivos de um grupo mantido para venda são apresentados separadamente de outras
obrigações nos balanços patrimoniais.
Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro para uma entidade e a um passivo
financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade.
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Ativos financeiros
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, e subsequentemente mensurados ao custo amortizado,
ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado.
A classificação de ativos financeiros no reconhecimento inicial que sejam instrumentos de dívida depende das
características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a sua
gestão. Com exceção de contas a receber que não contêm um componente significativo de financiamento ou para as
quais a Companhia aplicou o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor
justo mais, no caso de um ativo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, custos de transação. Contas
a receber que não contêm um componente significativo de financiamento, ou para as quais a Companhia aplicou o
expediente prático para contratos com vencimento igual ou inferior a um ano, são mensuradas ao preço da transação.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam exclusivamente pagamentos de principal e de juros
sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é referida como o teste de exclusivamente pagamentos de principal
e de juros e é executada em nível de instrumento. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente
pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do resultado,
independentemente do modelo de negócios.
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro categorias:
• Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
• Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação de ganhos e
perdas acumulados (instrumentos de dívida);
• Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem reclassificação
de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais);
• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão
sujeitos a redução ao valor recuperável. Os juros recebidos são reconhecidos como parte do resultado financeiro na
demonstração do resultado e outros resultados abrangentes. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o
ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável.
Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado incluem:
• Contas a receber, e
• Outros créditos.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros mantidos para negociação (por
exemplo, instrumentos derivativos), ativos financeiros designados no reconhecimento inicial como ao valor justo por
meio do resultado (por exemplo, instrumentos de dívida ou patrimoniais) ou ativos financeiros que devem
obrigatoriamente ser mensurados ao valor justo (ou seja, quando falharem no teste de exclusivamente pagamentos de
principal e de juros). A Companhia não possui ativos financeiros classificados como mantidos para negociação e ativos
financeiros designados no reconhecimento inicial como ao valor justo por meio do resultado. Em vez disso, os ativos
financeiros da Companhia ao valor justo por meio do resultado incluem:
• Caixa e equivalentes de caixa, e
• Contratos de venda a termo de ouro e moeda estrangeira.
O teste de exclusivamente pagamentos de principal e de juros para ativos financeiros é aplicável a contas a receber da
Companhia (sujeito a acordos provisórios). Esses recebíveis referem-se a contratos de venda em que o preço de venda é
determi1111nado após a entrega ao cliente, com base no preço de mercado estipulado no contrato. Essa exposição ao
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preço da commodity faz com que essas contas a receber falhem no teste de exclusivamente pagamentos de principal e
de juros. Como resultado, esses recebíveis são mensurados ao valor justo por meio do resultado a partir da data do
reconhecimento da venda correspondente, e as movimentações subsequentes são reconhecidas em “ganhos / perdas
de valor justo em contas a receber a preços provisórios” na demonstração do resultado e outros resultados abrangentes.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial ao valor justo, com as
variações líquidas no valor justo reconhecidas no resultado.
A Companhia não possui ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos de
dívida) ou ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (instrumentos
patrimoniais).
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros
similares) é desreconhecido (ou seja, removido do balanço patrimonial consolidado da Companhia) quando:
• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram, ou
• A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar
integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato
de repasse; e (a) a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a
Companhia nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu
o controle do ativo.
Para redução ao valor recuperável dos ativos financeiros, a Companhia, no caso de contas a receber (não sujeitas a
acordos provisórios) e outros créditos devidos em menos de 12 meses, a Companhia aplica a abordagem simplificada no
cálculo de perdas de crédito esperadas, conforme permitido pelo IFRS 9. Portanto, a Companhia não acompanha as
alterações no risco de crédito, mas reconhece a provisão para perda com base em perdas de crédito esperadas ao longo
da vida do ativo financeiro em cada data de relatório. Para quaisquer outros ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado (com vencimento em mais de 12 meses), a perda de crédito esperada é baseada na perda de crédito esperada
de 12 meses. A perda de crédito esperada de 12 meses é a proporção de perdas de crédito esperadas ao longo da vida
que resultam de eventos de inadimplência em um instrumento financeiro possíveis dentro de 12 meses após a data do
relatório. No entanto, quando houver um aumento significativo no risco de crédito desde a origem, a provisão será
baseada na perda de crédito esperada ao longo da vida. Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro
aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia
considera informações razoáveis e passíveis de suporte que sejam relevantes e estejam disponíveis sem custo ou esforço
excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia,
na avaliação de crédito e considerando informações prospectivas.
Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais e
geralmente ocorre quando há atraso de mais de um ano e não está sujeito a atividades de execução.
Em cada data de relatório, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados ao custo amortizado estão com
“problemas de recuperação”. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais
eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro.
Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por meio
do resultado, empréstimos, contas a pagar, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge
efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, e no caso
de empréstimos e contas a pagar, líquidos dos custos de transação diretamente atribuíveis. Os passivos financeiros da
Companhia incluem:
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•
•

Fornecedores, e
Outras contas a pagar.

A conta Fornecedores representa passivos, ainda não liquidados, relativos a bens ou serviços prestados à Companhia
anteriormente ao fim do exercício. Os valores estão em aberto e são geralmente pagos dentro de 30 dias do
reconhecimento. As contas Fornecedores e Outras contas a pagar são apresentadas como passivos circulantes a não ser
que o pagamento não tenha seu vencimento dentro dos 12 meses posteriores ao período reportado. Eles são
reconhecidos inicialmente a seus respectivos valores justos e posteriormente mensurados ao custo amortizado
utilizando-se o método de juros efetivos.
Empréstimos são inicialmente reconhecidos a valor justo, líquido de custos de transação incorridos. Empréstimos são
então medidos ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os recursos (líquidos de custos de transação) e o valor de
resgate é reconhecida em lucros ou perdas durante o período do empréstimo utilizando-se o método de juros efetivos.
Honorários e taxas pagas na captação do empréstimo são reconhecidos como custos de transação do empréstimo na
medida em que é provável que parte ou todo o financiamento será utilizado. Neste caso, a taxa é diferida até que o a
utilização ocorra. Na medida em que não há evidência de que seja provável que parte ou todo o financiamento será
utilizado, a taxa é capitalizada como pré-pagamento para serviços de liquidez e amortizados durante o período ao qual
o financiamento é relacionado.
Empréstimos são baixados do Balanço Patrimonial quando a obrigação especificada em contrato é liquidada, cancelada
ou vença. A diferença entre o valor contábil de um passivo financeiro que foi extinto ou transferido para outra parte e a
contraprestação paga, incluindo quaisquer ativos não monetários transferidos ou passivos assumidos, é reconhecida no
resultado como outras receitas ou despesas financeiras.
Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) resultante
de eventos passados onde seja provável uma saída de recursos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável de
seu valor possa ser feita. O valor reconhecido como uma provisão é a melhor estimativa da contraprestação necessária
para liquidar a obrigação presente no final de cada período de relatório. Se o efeito do valor do dinheiro no tempo é
material, as provisões são determinadas descontando-se os fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes dos
impostos que reflita as avaliações correntes de mercado do valor do dinheiro no tempo e, quando apropriado, os riscos
específicos do passivo. Quando o desconto for utilizado, o aumento na provisão devido à passagem do tempo é
reconhecido como uma despesa financeira.
Passivos contingentes são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas se forem determináveis e
prováveis, e são divulgados nas notas explicativas às informações financeiras, a menos que a sua ocorrência seja
considerada remota.
Ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas, mas são divulgados nas notas
explicativas se a sua recuperação for considerada provável.
Fechamento e restauração de minas
As provisões para fechamento e restauração de minas são constituídas para custos futuros estimados de fechamento e
restauração e para custos de recuperação ambiental (que incluem custos como desmontagem e demolição de
infraestrutura, remoção de materiais residuais e remediação de áreas contaminadas) no período contábil em que a
contaminação ambiental ocorre. A provisão é descontada utilizando uma taxa antes de impostos e o aumento é incluído
em despesas financeiras. No momento da constituição da provisão, o valor presente líquido da obrigação é capitalizado
como parte do custo das propriedades minerais. A provisão é revisada anualmente para variações nas estimativas de
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custos, taxas de desconto, inflação e vida útil estimada. O valor presente líquido das mudanças nas estimativas de custo
das obrigações de fechamento e restauração de minas é capitalizado como parte das propriedades minerais.
As atividades de restauração ocorrerão principalmente quando do fechamento de uma mina, mas podem ocorrer
ocasionalmente durante toda a vida da mina. Quando da realização dos projetos de restauração, seus custos são
debitados contra a provisão conforme os custos são incorridos.
Benefícios de longo prazo a empregados
Certos benefícios de longo prazo a empregados são pagos quando o contrato de trabalho é rescindido. Os custos
esperados desses benefícios são provisionados no período do emprego. Os ganhos e as perdas atuariais decorrentes de
ajustes com base na experiência e nas mudanças das premissas atuariais são debitados ou creditados a outros resultados
abrangentes no exercício em que ocorrem. Essas obrigações são revisadas anualmente por atuários qualificados
independentes.
Arrendamentos
Ativos mantidos sob arrendamentos financeiros são reconhecidos conforme discutido no item de direitos minerários. O
passivo correspondente é reconhecido como uma obrigação de arrendamento financeiro. Os pagamentos de
arrendamentos são alocados a encargos financeiros e uma redução de passivo de arrendamentos, de forma a obter taxa
de juros constante sobre o saldo remanescente do passivo. Os encargos financeiros são reconhecidos como despesa nas
demonstrações consolidadas do resultado.
Pagamentos de arrendamentos operacionais são reconhecidos como uma despesa, durante o prazo do arrendamento.
Capital social
Ações ordinárias emitidas pela Companhia são classificadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais diretamente
atribuíveis à emissão de ações ordinárias são reconhecidos no patrimônio líquido, como uma dedução do valor captado,
líquidos de impostos.
Remuneração com base em ações
O valor justo de serviços de empregados recebidos em troca da concessão de opções de ações ou outros pagamentos
baseados em ações é reconhecido como uma despesa ao longo do período de aquisição de direito. O valor total a ser
reconhecido como despesa ao longo do período de aquisição de direito é determinado por meio do cálculo do valor justo
das opções ou outros planos de pagamentos baseados em ações na data da concessão. A Companhia utiliza o modelo de
precificação de opções Black-Scholes para calcular o valor justo das opções concedidas.
O valor total a ser reconhecido como despesa é determinado com base no valor justo das opções concedidas:
• Incluindo quaisquer condições de desempenho de mercado; e
• Excluindo o impacto de quaisquer condições de aquisição de direito de serviço e de desempenho que não são
de mercado, como lucratividade, metas de crescimento de vendas e permanecendo um empregado da entidade
por um período específico.
As condições de aquisição que não são de mercado estão incluídas nas premissas sobre a quantidade de opções cujos
direitos devem ser exercidos. Essa estimativa é revisada em cada data de balanço patrimonial e a diferença é debitada
ou creditada nas demonstrações consolidadas do resultado com o ajuste correspondente no patrimônio líquido.

18| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Quando as opções são devidamente exercidas, a Companhia emite ações ordinárias. O valor justo e quaisquer valores
recebidos, líquidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis, são creditados ao patrimônio líquido.
Tributação
A despesa com imposto de renda inclui despesa de imposto corrente e diferido para o período. As despesas com impostos
são reconhecidas nas demonstrações consolidadas do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionadas a
itens reconhecidos em outros resultados abrangentes ou diretamente no patrimônio líquido.
A despesa com imposto de renda corrente refere-se ao imposto a ser pago sobre o lucro tributável do exercício, calculada
utilizando alíquotas (e leis) que tenham sido promulgadas ou substancialmente promulgadas até a data do balanço
patrimonial consolidado nos países em que a Companhia opera. Ela inclui ajustes para o imposto que se espera que seja
pago ou recuperável em relação a períodos anteriores.
O imposto de renda diferido é reconhecido usando o método de passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras
consolidadas. Entretanto, imposto de renda diferido não é contabilizado se resultar do reconhecimento inicial de um
ativo ou passivo em uma transação que não seja uma combinação de negócios que, no momento da transação, não afeta
lucros ou prejuízos contábeis nem tributáveis. O imposto de renda diferido é determinado utilizando alíquotas (e leis)
que tenham sido promulgadas ou substancialmente promulgadas até a data do balanço patrimonial consolidado e que
se espera que seja aplicável quando o respectivo imposto de renda diferido passivo for liquidado. Impostos de renda
diferidos ativos são reconhecidos apenas se for provável que serão realizados no futuro. Impostos de renda diferidos
ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível de compensar impostos correntes ativos com
impostos correntes passivos e quando os impostos de renda diferidos ativos e passivos se referem a impostos de renda
exigidos e administrados pela mesma autoridade tributária.
Custos de empréstimos
Os custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável
(ou seja, um ativo que necessariamente requer um tempo significativo para ser concluído para fins de uso) são
capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. A capitalização de custos de empréstimos começa quando
os custos são incorridos, e as atividades são desenvolvidas para preparar o ativo para o seu uso pretendido e cessa
quando o ativo está substancialmente concluído ou colocado em serviço. Uma vez que o ativo identificado está
substancialmente concluído, os custos de empréstimos atribuíveis são amortizados ao longo da vida útil do respectivo
ativo. Todos os demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesas no período em que são incorridos.
Reconhecimento de receita
A Companhia aplica a seguinte abordagem em cinco etapas no reconhecimento da receita de contratos com clientes:
•
•
•
•
•

Identificação do contrato exequível com o cliente
Identificação das obrigações de desempenho individuais previstas no contrato resultantes da transferência de
bens ou serviços distintos
Determinação do preço da transação, como contraprestação pela transferência do bem ou serviço
Alocação do preço da transação às obrigações de desempenho individuais identificadas
Reconhecimento da receita quando cada obrigação de desempenho individual for cumprida

As vendas de ouro da Companhia são reconhecidas na data em que o título de propriedade é transferido para o
comprador, que geralmente ocorre quando o ouro é retirado da unidade de refino. Contudo, o título poderia ser
transferido em qualquer estágio durante o processo de refino para certas vendas de ouro da Companhia. As receitas de
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ouro são demonstradas líquidas de impostos locais calculados sobre as receitas brutas. As vendas de concentrado de
cobre da Companhia são reconhecidas no momento da entrega, com base nos preços futuros da data prevista de
liquidação final. Os preços finais de venda são determinados com base nos preços de mercado cotados em um período
posterior à data da venda.
Gastos com exploração
As atividades de exploração envolvem a pesquisa de recursos minerais, a determinação da viabilidade técnica e a
avaliação da viabilidade comercial de um recurso identificado. Os gastos com exploração, que incluem custos associados
à pesquisa e à análise de dados históricos, coleta de dados, perfuração de exploração e amostragem, determinação dos
requisitos infraestruturais e preparação de estudos de viabilidade, são reconhecidos como despesas até que a
Companhia conclua que é mais provável do que improvável que os recursos minerais economicamente recuperáveis
existem.
Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o lucro líquido disponível aos detentores de ações ordinárias pelo
número médio ponderado de ações ordinárias em circulação durante o período. Ao calcular o lucro diluído por ação, é
efetuado um ajuste para o efeito dilutivo do exercício de opções e os bônus de subscrição. O número de ações adicionais
é calculado assumindo que são exercidas as opções de ações em aberto e bônus de subscrição e que o valor recebido
por tais exercícios foi utilizado para adquirir ações ordinárias ao preço médio de mercado durante os períodos de
relatório. Em períodos em que um prejuízo é reportado, todas as opções em circulação são excluídas do cálculo do
prejuízo diluído por ação, uma vez que são anti-dilutivas.
Resultado abrangente
O resultado abrangente refere-se à variação nos ativos líquidos da Companhia que resulta de transações, eventos e
circunstâncias de fontes que não sejam os acionistas da Companhia e inclui itens que não são incluídos no lucro líquido,
tais como ganhos ou perdas cambiais relacionadas a controladas estrangeiras cuja moeda funcional é diferente da moeda
funcional da Companhia e ganhos e perdas atuariais de benefícios pós-emprego.
O resultado abrangente da Companhia é apresentado nas demonstrações consolidadas do resultado abrangente e nas
demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio líquido.
Informações por segmentos
Um segmento operacional é um componente de uma entidade (i) que desenvolve atividades empresariais das quais
possa auferir receitas e incorrer despesas (incluindo receitas e despesas referentes a transações com outros
componentes da mesma entidade), (ii) cujos resultados operacionais sejam regularmente revisados pelo principal
tomador de decisões operacionais da entidade sobre recursos a serem alocados ao segmento e avaliar seu desempenho,
e (iii) para o qual informações financeiras estejam disponíveis. Os segmentos operacionais da Companhia são
identificados como Mina de San Andres, Mina de São Francisco, Projeto EPP, Mina de Aranzazu, projetos Rio Novo e
Corporativo. EPP e Mina de São Francisco são referidos como “Minas Brasileiras”.
4

JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer que a Administração faça estimativas e julgamentos e
adote premissas que afetam os valores reportados de ativos e passivos e divulgações de passivos contingentes. As
estimativas e os julgamentos da Administração são avaliados continuamente e são baseados na experiência histórica e
em outros fatores que a Administração acredita serem razoáveis sob as circunstâncias. Os resultados reais podem
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divergir dessas estimativas.
A Companhia identificou as seguintes políticas contábeis críticas sob as quais são feitos julgamentos, estimativas e
premissas significativas, e onde os resultados reais podem diferir dessas estimativas considerando diferentes premissas
e condições e podem afetar materialmente os resultados financeiros ou os balanços patrimoniais consolidados
divulgados em períodos futuros.
Alocação do preço de compra
As combinações de negócios exigem julgamento e estimativas na data da aquisição em relação à identificação do
adquirente, determinação do valor justo dos ativos e passivos. A estimativa de reservas e recursos está sujeita a
premissas relacionadas à vida útil da mina e pode mudar quando novas informações estiverem disponíveis.
Mudanças nas reservas e recursos como resultado de fatores como custos de produção, taxas de recuperação,
classificação ou reservas ou preços de commodities podem afetar as taxas de depreciação, valores contábeis de ativos e
provisão para desativação. Mudanças nas premissas sobre preços de commodities de longo prazo, demanda e oferta de
mercado e clima econômico e regulatório também podem impactar o valor contábil dos ativos.
O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contraprestação transferida; do valor da
participação de não controladores na adquirida; e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer participação
patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da
contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação mantida anteriormente
medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no caso de uma
compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente como um ganho na demonstração do resultado. Em 31 de
dezembro de 2018 e de 2017, não há ágio registrado nas demonstrações financeiras da Companhia.
Determinação de reservas e recursos de jazidas minerais
A Companhia determina recursos e reservas minerais de acordo com os princípios incorporados nos padrões do Instituto
Canadense de Mineração, Metalurgia e Petróleo para reservas e recursos minerais, conhecidos como Padrões da CIM.
As informações são compiladas regularmente por Pessoas Qualificadas e divulgadas sob o Instrumento Nacional 43-101,
Padrões de Divulgação para Projetos Minerais (“NI-43-101”). As reservas minerais e os recursos assim determinados são
utilizados no cálculo da despesa de exaustão, avaliação de encargos por redução ao valor recuperável, valores contábeis
de ativos e previsão do momento do pagamento dos custos de fechamento e restauração de minas.
Existem inúmeras incertezas inerentes à estimativa de recursos e reservas minerais, e as premissas válidas no momento
da estimativa podem mudar significativamente quando novas informações se tornam disponíveis. Alterações nos preços
previstos de commodities, taxas de câmbio, custos de produção ou taxas de recuperação podem alterar o status
econômico de reservas e recursos e, finalmente, resultar na necessidade de revisão das referidas reservas e recursos.
Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
De acordo com a política contábil da Companhia, cada ativo ou UGC é avaliado a cada data base de relatório para
determinar se há alguma indicação de redução ao valor recuperável. Se existir tal indicação, é realizada uma estimativa
formal do valor recuperável e uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida na medida em que o valor
contábil exceda o valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou UGC é medido pelo valor mais alto entre o valor
justo menos os custos de venda e o valor em uso.
A determinação do valor justo menos os custos de venda e do valor em uso exige que a Administração faça estimativas
e adote premissas sobre volumes de produção e vendas esperados, preços de metais, reservas, custos operacionais,
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custos de fechamento e restauração de minas, investimentos futuros em capital e taxas de desconto apropriadas para
fluxos de caixa futuros. As estimativas e premissas estão sujeitas a risco e incerteza e, como tal, existe a possibilidade de
que mudanças nas circunstâncias alterem essas projeções, o que pode afetar o valor recuperável dos ativos. Em tais
circunstâncias, parte ou a totalidade do valor contábil dos ativos pode sofrer redução no seu valor recuperável ou pode
haver redução de perda de valor recuperável com o impacto registrado nas demonstrações consolidadas do resultado.
Se, após a Companhia ter reconhecido anteriormente uma perda por redução ao valor recuperável, as circunstâncias
indicarem que o valor recuperável dos ativos que sofreram perda de valor recuperável é maior que o valor contábil, a
Companhia reverte a perda por redução ao valor recuperável pelo valor em que o valor justo revisado excede seu valor
contábil, até o máximo da perda por redução ao valor recuperável anterior. Em nenhum caso o valor contábil revisado
excederá o valor contábil original, após depreciação ou amortização, que teria sido determinado se nenhuma perda por
redução ao valor recuperável tivesse sido reconhecida.
Avaliação do estoque de produtos em processo
O estoque de áreas de lixiviação é composto por minério que foi extraído da mina e colocado na área de lixiviação para
processamento posterior. Os custos são adicionados ao estoque de áreas de lixiviação com base nos custos atuais de
mineração e são removidos do estoque de áreas de lixiviação à medida que as onças de ouro são recuperadas na planta,
com base no custo médio por onça recuperável da área de lixiviação. A quantidade de ouro recuperável em processo é
uma estimativa de engenharia que se baseia no teor esperado e na recuperação de ouro do minério colocado nas áreas
de lixiviação. A natureza do processo de lixiviação limita inerentemente a capacidade de monitorar com precisão os níveis
de estoque. No entanto, a estimativa de ouro recuperável colocado nas áreas de lixiviação é reconciliada com a produção
real de ouro e as estimativas de engenharia são ajustadas com base nos resultados reais ao longo do tempo. A
recuperação definitiva de ouro de cada área de lixiviação não será conhecida até que o processo de lixiviação seja
concluído.
O minério em estoques é composto de minério extraído da mina e disponível para processamento posterior. Os custos
são adicionados ao minério em estoques ao custo atual de mineração e removidos ao custo médio acumulado por
tonelada.
Provisão para fechamento e restauração das minas
Os valores registrados para as obrigações de fechamento e restauração das minas são baseados em estimativas
preparadas por especialistas ambientais terceirizados, se disponíveis, nas jurisdições em que a Companhia opera ou por
especialistas ambientais da Companhia. Essas estimativas baseiam-se em atividades de remediação exigidas pelas leis
ambientais, no tempo esperado dos fluxos de caixa e nas taxas de juros livre de risco antes dos impostos, pelas quais os
fluxos de caixa estimados foram descontados. Essas estimativas também incluem uma suposição sobre a taxa na qual os
custos podem aumentar em períodos futuros. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas
sobre as quais esses valores justos são calculados requerem extensos julgamentos sobre a natureza, o custo e a época
do trabalho a ser concluído e podem mudar com alterações futuras nos custos, leis e regulamentos ambientais e práticas
de remediação.
Imposto de renda
A preparação das demonstrações financeiras consolidadas requer uma estimativa do imposto de renda em cada uma das
jurisdições em que a Companhia opera. O processo envolve uma estimativa da exposição tributária atual da Companhia
e uma avaliação de diferenças temporárias resultantes de diferentes tratamentos de itens, como exaustão e amortização,
para fins fiscais e contábeis, e quando elas podem ser revertidas.
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Essas diferenças resultam em ativos e passivos fiscais diferidos, incluídos nos balanços patrimoniais consolidados da
Companhia. Também é feita uma avaliação para determinar a probabilidade de que os ativos de impostos futuros da
Companhia sejam recuperados por meio da geração de lucros tributáveis futuros. Na medida em que a recuperação não
seja considerada provável, os benefícios fiscais relacionados não são reconhecidos.
É necessário julgamento para avaliar continuamente as alterações nas interpretações, regulamentos e legislação
tributária, para garantir o reconhecimento integral dos passivos e para garantir que os ativos, líquidos de provisões para
desvalorização, sejam realizáveis. O impacto de diferentes interpretações e aplicações pode ser significativo.
5

MUDANÇA NAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Companhia adotou as seguintes normas novas e revisadas, a partir de 1º de janeiro de 2018. Essas alterações foram
adotadas de acordo com as disposições transitórias aplicáveis.
IFRS 9 - Instrumentos financeiros - A norma foi emitida em sua versão final pelo IASB em julho de 2014, reunindo as fases
de classificação e mensuração, redução ao valor recuperável e contabilização de hedge do projeto do IASB para substituir
a IAS 39, "Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração" ("IAS 39"). A norma mantém, mas simplifica, o
modelo de mensuração mista e estabelece duas categorias principais de mensuração para ativos financeiros: custo
amortizado e valor justo. A norma IFRS 9 se aplica a períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018, com
adoção antecipada permitida. A adoção do IFRS 9 não resultou em alterações na mensuração dos instrumentos
financeiros existentes na Companhia na data de transição. Em relação à classificação, ativos financeiros anteriormente
classificados como empréstimos e recebíveis, que já eram mensurados ao custo amortizado, foram reclassificados para
ativos financeiros ao custo amortizado. A política contábil para instrumentos financeiros sumarizada na Nota 3 foi
adotada em 1º de janeiro de 2018, sem a reapresentação da informação comparativa, e substitui a política contábil
anteriormente existente da Companhia sobre instrumentos financeiros, sumarizada na Nota 3 das demonstrações
financeiras consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
IFRS 15 - Receita de Contratos com Clientes - A norma final sobre receita de contratos com clientes foi emitida em maio
de 2014 e se aplica a períodos anuais iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018 para entidades de capital aberto, com
adoção antecipada permitida. A norma abrange os princípios que uma entidade deve aplicar para divulgar informações
úteis aos usuários das demonstrações financeiras sobre a natureza, montante, época e incerteza da receita e fluxos de
caixa decorrentes de contratos com clientes. As entidades têm a opção de usar uma abordagem retrospectiva completa
ou uma abordagem retrospectiva modificada para adotar a orientação. A adoção do IFRS 15 não afetou o processo de
reconhecimento de receita dos acordos preliminares de preços existentes da Companhia em vendas de concentrado de
metais, exceto pela abertura da receita da Companhia para fins de divulgação nas notas explicativas. A política contábil
para reconhecimento de receita, sumarizada na Nota 3, foi adotada em 1º de janeiro de 2018, utilizando a abordagem
retrospectiva modificada e substitui a política contábil anteriormente existente da Companhia sobre reconhecimento de
receita, sumarizada na Nota 3 das demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de
2017.
O IFRS 2 - Pagamento Baseado em Ações - A norma foi alterada para tratar (i) de certas questões relacionadas à
contabilização de prêmios liquidados em dinheiro, e (ii) a contabilização de prêmios liquidados em ações que incluem
um recurso de "liquidação líquida" em relação aos impostos retidos na fonte dos empregados, em vigor para exercícios
iniciados a partir de 1º de janeiro de 2018. Não foi identificado impacto material nas demonstrações financeiras com a
adoção desta norma.
Salvo indicação em contrário, as seguintes normas e alterações revisadas se aplicam a períodos anuais com início a partir
de 1º de janeiro de 2019, com aplicação antecipada permitida.
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A IFRIC 23 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro - A interpretação esclarece como os requisitos de
reconhecimento e mensuração da IAS 12 - Tributos sobre o Lucro são aplicados quando houver incerteza sobre os
tratamentos de tributos sobre o lucro vigentes para exercícios iniciados a partir de 1º de janeiro de 2019. A Companhia
não identificou impactos materiais na adoção desta norma.
IFRS 16 - Arrendamentos - A norma sobre arrendamentos foi emitida em janeiro de 2016 e se aplica a períodos anuais
iniciando a partir de 1º de janeiro de 2019 para entidades de capital aberto, com adoção antecipada permitida, desde
que o IFRS 15 tenha sido aplicada ou seja aplicada na mesma data que o IFRS 16. A norma exige que os arrendatários
reconheçam ativos e passivos para a maioria dos arrendamentos.
6

VENDA DE INVESTIMENTO - MINERACÃO VALE VERDE LTDA.

Em 1º. de dezembro de 2017, a Companhia anunciou que havia firmado um contrato de compra e venda para vender a
Mineração Vale Verde Ltda. (“MVV”), proprietária do Projeto Serrote da Laje no Brasil (o “Projeto Serrote”), por uma
contraprestação total de US$ 40 milhões (R$ 130,5 milhões). Como resultado, em 31 de dezembro de 2017, a Companhia
considerou a Serrote como um ativo mantido para venda e registrou uma reversão do impairment anteriormente
registrado para a Serrote em 2015, o que resultou em um aumento do valor da propriedade em R$ 32,5 milhões
(propriedade mineral de R$ 13,9 milhões e terrenos e edificações de R$ 18,6 milhões). Após a reversão da perda por
redução ao valor recuperável, o valor contábil do Projeto Serrote totalizou R$ 80,9 milhões, sendo refletido como um
ativo mantido para venda no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017. A transação foi concluída em 22 de março
de 2018. Como resultado, um ganho líquido de R$ 12.838 foi reconhecido na demonstração do resultado do exercício
findo em 31 de dezembro de 2018.
A contraprestação total de US$ 40 milhões (R$ 130,5 milhões) compreendeu um pagamento em dinheiro de US$ 30
milhões (R$ 97,4 milhões) (pago), bem como a entrega pelos compradores de uma nota subordinada no valor principal
de US$ 10 milhões (R$ 32,6 milhões), pagável a partir de 75% do excesso de caixa do projeto após liquidação do Project
Finance do projeto e requisitos de caixa operacional (contraprestação contingente). Como o projeto está em um estágio
inicial de desenvolvimento, a Administração avaliou o valor justo da contraprestação contingente no reconhecimento
inicial e em 31 de dezembro de 2018 como zero e reavaliará o valor justo a cada data base de relatório. Quaisquer ajustes
serão reconhecidos nos os resultados operacionais da Companhia.
Após a conclusão da transação, a Companhia transferiu os ajustes acumulados de conversão em moeda estrangeira
relacionados ao Projeto Serrote para a demonstração do resultado (R$ 51.742).
7

AQUISIÇÃO DA RIO NOVO GOLD INC.

Em 18 de dezembro de 2017, a Companhia e a Rio Novo Gold Inc. (“Rio Novo”) firmaram um contrato para combinação
e criação de um portfólio de propriedades minerais com uma vida útil de produção de longo prazo.
Em 22 de fevereiro de 2018, a Companhia e a Rio Novo anunciaram, de acordo com o Instrumento Multilateral 61-101 Proteção de Titulares de Valores Minoritários em Transações Especiais (“MI 61-101”), que a combinação da Companhia
e da Rio Novo foi aprovada por seus respectivos acionistas em Assembleias Especiais dos respectivos acionistas. Em 2 de
março de 2018, a Companhia e a Rio Novo anunciaram a conclusão da combinação de acordo com a seção 170 da Lei das
Ilhas Virgens Britânicas, de 2004, segundo a qual a combinação da Companhia com a Rio Novo foi realizada e por força
da qual a Rio Novo deixou de existir individualmente.
Após a conclusão do acordo, todas as ações da Rio Novo foram convertidas automaticamente no devido número de
ações da Companhia, onde os detentores de ações da Rio Novo receberam 0,0053 da ação ordinária da Companhia para
cada ação da Rio Novo detida (sendo 947.396 ações da Companhia). Como parte do acordo, a Companhia emitiu:
(i) 31.418 ações ordinárias para os detentores de ações diferidas da Rio Novo em circulação em 18 de dezembro de 2017,
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e (ii) opções para adquirir 10.070 ações ordinárias da Companhia para os detentores de opções da Rio Novo (que foram
canceladas).
As ações ordinárias emitidas sob o acordo em troca das ações da Rio Novo representam aproximadamente 22% das ações
ordinárias emitidas e em circulação pós-transação da Companhia.
As empresas estavam sob controle comum e, como tal, a transação está fora do escopo do IFRS 3 - Combinação de
Negócios. No entanto, a Administração concluiu que as atividades da Rio Novo constituem um negócio.
Consequentemente, a Administração optou por aplicar o IFRS 3 por analogia para contabilizar a combinação de negócios
sob controle comum em que a Companhia era a adquirente.
A aprovação da transação foi realizada segundo o Instrumento Bilateral MI 61-101, devido às participações da
Northwestern tanto na Companhia quanto na Rio Novo.
A contraprestação paga pela Companhia foi alocada de forma preliminar aos ativos adquiridos e passivos assumidos,
como segue:

Os ativos e passivos identificados, que incluíam outros ativos, ativo imobilizado, outras contas a pagar e empréstimos,
foram registrados pelos seus valores justos estimados, que excederam o valor justo do preço de compra do negócio.
Dessa forma, a aquisição foi contabilizada como uma compra vantajosa e, como resultado, a Companhia reconheceu um
ganho associado à aquisição. O ganho na aquisição é incluído nas demonstrações consolidadas do resultado. A
Companhia observa que a razão do reconhecimento da compra vantajosa foi devido ao fato de que essa aquisição era
de outra entidade que estava sob controle comum e de que a avaliação dos ativos ter sido determinada por uma empresa
terceirizada em valor superior ao valor das ações ordinárias e opções de ações emitidas como contraprestação.
8

IMPOSTOS A RECUPERAR E OUTROS CRÉDITOS
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Devido a seus vencimentos de curto prazo, o valor justo de contas a receber e outros créditos aproxima-se do seu valor
contábil.
Contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor da contraprestação incondicional, a menos que contenham
componentes de financiamento significativos, quando são reconhecidas pelo valor justo. A Companhia mantém contas
a receber com o objetivo de receber os fluxos de caixa contratuais e, portanto, os mensura subsequentemente ao custo
amortizado, utilizando o método dos juros efetivos. A Companhia observa que esses recebíveis surgem quando o minério
produzido é enviado ao comprador de acordo com o contrato aplicável. A Companhia não reconhece recebíveis
relacionados a minérios estimados ou ainda não produzidos. Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, não havia provisão
para devedores duvidosos.
A expectativa da Companhia é de que os Impostos a recuperar sejam realizados levando em consideração as diferentes
alternativas disponíveis para a Companhia, incluindo: (1) reembolso por parte das autoridades governamentais, (2)
crédito para pagamentos de imposto de renda e (3) pagamento a determinados fornecedores. A Companhia e seus
consultores tributários estão constantemente revisando as opções disponíveis para garantir a recuperabilidade desses
saldos.
9

ESTOQUES

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o custo dos estoques reconhecidos no resultado (Nota 21) foi de
R$ 510.597 (2017: R$ 419.608).
10

OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Despesas antecipadas são pré-pagamentos para necessidades gerais de capital de giro, como adiantamentos a
fornecedores e pagamento antecipado geral de despesas gerais e administrativas, como seguros e concessões minerais.

26| Aura Minerals Inc.

Aura Minerals Inc.

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

11

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

12

IMOBILIZADO

A movimentação do imobilizado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 é a seguinte:

Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, despesas de exaustão e amortização de R$ 57.710 e
R$ 48.528, respectivamente, foram contabilizadas como custo dos produtos vendidos, e R$ 120 e R$ 22,
respectivamente, foram contabilizadas como despesas gerais e administrativas.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia realizou uma análise de reversão da perda por redução ao valor recuperável,
na qual os valores contábeis do ativo imobilizado, incluindo propriedades minerais, da Mina Aranzazu foram comparados
com o valor justo da mina menos o custo de venda usando a metodologia de valor em uso, que foi determinado como
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sendo mais alto que os valores contábeis. Os fluxos de caixa futuros estimados utilizados nos modelos de fluxo de caixa
de valor em uso incorporaram as melhores estimativas da Companhia para a produção futura de metais com base em
novos planos de minas desenvolvidos, preços consensuais de metais, estimativas de custos operacionais, CAPEX, valores
residuais e flutuações nas taxas de câmbio entre o dólar dos Estados Unidos da América e o peso mexicano. A Companhia
utilizou uma taxa de recuperação de cobre eletrolítico da usina de 88%, preços consensuais variando de US$ 2,95 por
libra de peso em 2019 a US$ 3,10 pelos 5 anos restantes e preços de ouro de US$ 1.300,00 por onça nos 6 anos
econômicos restantes da vida útil da mina de Aranzazu, e descontou esses fluxos de caixa usando uma taxa de desconto
de 15%, que foi baseada no custo médio ponderado de capital da Companhia, a fim de obter o valor justo estimado da
Mina de Aranzazu. A estimativa da Companhia dos fluxos de caixa futuros está sujeita a riscos e incertezas e, portanto,
pode mudar no futuro se as premissas adotadas mudarem. Tais mudanças podem ser significativas.
A análise da Companhia concluiu que certos ativos da Mina de Aranzazu não apresentavam mais perda por redução ao
valor recuperável em 31 de dezembro de 2018 e, como resultado, a Companhia registrou uma reversão da perda por
redução ao valor recuperável de R$ 204.342 no ativo imobilizado da Aranzazu. Essa reversão da perda por redução ao
valor recuperável resultou em um aumento no valor de propriedades minerais de R$ 123.803, terrenos e edificações de
R$ 32.127 e plantas e máquinas de R$ 48.412.
A partir de 10 de dezembro de 2018, a Companhia iniciou a produção comercial em sua Mina de Aranzazu. Como
resultado, tanto a receita quanto os custos operacionais da Aranzazu são reconhecidos nas demonstrações consolidadas
do resultado e do resultado abrangente. Além disso, o custo de desenvolvimento da mina relacionado a Aranzazu foi
reclassificado para o ativo imobilizado, com o início do reconhecimento de exaustão. Como parte do aumento da
produção comercial, a Companhia capitalizou juros de R$ 3.141 em 2018 como propriedade mineral.
Em 22 de março de 2018, a Companhia concluiu a venda da MVV, proprietária do Projeto Serrote, cujos ativos haviam
sido reclassificados para mantidos para venda em 31 de dezembro de 2017. O impacto desta operação está descrito na
Nota 6.
Em 2 de março de 2018, a Companhia e a Rio Novo anunciaram a conclusão da combinação de negócios. O impacto desta
operação está descrito na Nota 7.
A partir de 1º de janeiro de 2017 e 1 º de agosto de 2017, a Companhia iniciou a produção comercial em suas minas de
Lavrinha e Pau-a-Pique, respectivamente. Como resultado, as despesas de depreciação relacionadas às minas não são
mais capitalizadas, mas reconhecidas na demonstração consolidada do resultado. Assim, tanto a receita quanto os custos
operacionais das minas de Lavrinha e de Pau-a-Pique são reconhecidos nas demonstrações consolidadas do resultado e
do resultado abrangente. Além disso, o custo de desenvolvimento da mina relacionado às minas de Lavrinha e de Pau-aPique foi reclassificado para o ativo imobilizado, com o início do reconhecimento de exaustão.
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13

FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR

14

EMPRÉSTIMOS

a)

Empréstimos

i) Banco de Occidente, S.A. (“Banco Occidente”)
Em 4 de dezembro de 2014, a Companhia, por meio da Minosa, recebeu do Banco Occidente a aprovação de uma nota
promissória de curto prazo no valor de US$ 4,3 milhões (R$ 11,1 milhões) (a “Primeira Nota Promissória”) para financiar
o desenvolvimento de um projeto de linha de energia. O projeto de linha de energia foi totalmente concluído em 2016.
A Primeira Nota Promissória possui uma taxa de juros anual de 7,5% com vencimento em 4 de dezembro de 2016.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, o Banco Occidente aprovou um período de carência de doze
meses sobre pagamentos do principal de novembro de 2015 a abril de 2016 e estendeu a data de vencimento da Primeira
Nota Promissória para 2 de outubro de 2018. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor da Primeira Nota Promissória
estava zerado (31 de dezembro de 2017: R$ 3.788). No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia
incorreu despesa de juros de R$ 135 (dezembro de 2017: R$ 434), que foi registrada no resultado.
Em 18 de novembro de 2016, a Companhia, por meio da Minosa, recebeu outra aprovação de uma nota promissória de
curto prazo no valor de US$ 1,8 milhão (R$ 6,1 milhões) (a “Segunda Nota Promissória”) do Banco Occidente para
requisitos de capital de giro. A Segunda Nota Promissória possui uma taxa de juros anual de 7%, com carência de um ano
e vencimento em 17 de novembro de 2019. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor da Segunda Nota Promissória
era de R$ 3.600 (31 de dezembro de 2017: R$ 5.723). No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia
incorreu despesa de juros de R$ 340 (dezembro de 2017: R$ 402), que foi registrada no resultado.
ii) Banco ABC Brasil S.A. (“ABC Bank”)
Durante o primeiro trimestre de 2017, a Companhia, por meio de sua subsidiária integral brasileira Apoena, firmou um
contrato de empréstimo de US$ 3,2 milhões (R$ 10,1 milhões) com o Banco ABC para requisitos de capital de giro. O
empréstimo possui uma taxa de juros anual de 5,38%, com carência de um ano e vencimento em 15 de julho de 2019.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor do empréstimo com o Banco ABC era de R$ 4.514 (31 de dezembro de
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2017: R$ 10.460). No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia incorreu despesas de juros de R$ 467
(dezembro de 2017: R$ 527), que foi registrada no resultado.
iii) Banco Atlántida
Durante o segundo trimestre de 2017, a Minosa firmou um contrato de empréstimo de US$ 7,0 milhões (R$ 22,7 milhões)
com o Banco Atlántida para aquisição de ativo fixo para o desenvolvimento do projeto de lixiviação de pilha da fase 6.
Em maio de 2017, a Companhia utilizou um saldo de US$ 4,0 milhões (R$ 13,0 milhões) e, posteriormente, em outubro
de 2017, utilizou o saldo restante de US$ 3,0 milhões (R$ 9,8 milhões). O empréstimo possui uma taxa de juros anual de
7,3%, com carência de um ano e vencimento em 15 de julho de 2023. Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor do
empréstimo com o Banco Atlántida era de R$ 24.465 (dezembro de 2017: R$ 23.156). No exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 1.885 (dezembro de 2017: R$ 584), que foi registrada
no resultado.
iv) IXM S.A. (anteriormente denominada Louis Dreyfus) (“IXM”)
Em 8 de março de 2018, a Companhia, através de Aranzazu, firmou uma linha de empréstimo de US$ 20,0 milhões
(R$ 65,0 milhões) (a “Linha”) e um contrato de compra (o “Contrato de Compra”) com a IXM para o reinício das operações
e concentrados de cobre a serem produzidos a partir de sua mina de Aranzazu (o "Projeto") localizada no município de
Concepción del Oro, na região nordeste do estado de Zacatecas, México.
A Linha inclui um período de carência de 12 meses e está sujeita às condições habituais, incluindo, entre outras, o
pagamento do empréstimo em aberto da Companhia com a Auramet International LLC, que foi totalmente pago em
março de 2018. A Linha é garantida pela Companhia e suas participações no Projeto e na mina de San Andres. O Contrato
de Compra abrange 100% dos concentrados de cobre a serem produzidos no Projeto.
Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor do empréstimo com a IXM S.A. era de R$ 77.946 (31 de dezembro de 2017:
R$ 0). No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia incorreu despesa de juros de R$ 3.393, dos quais
capitalizou R$ 3.141 para o início da produção (“ramp-up”) de Aranzazu e registrou R$ 252 no resultado (2017: R$ 0).
v) Notas Promissórias da Rio Novo
Na conclusão da combinação de negócios com a Rio Novo, a Companhia assumiu as obrigações das notas promissórias
emitidas pela Rio Novo em favor da Northwestern que, em 31 de dezembro de 2018, totalizavam R$ 2.937. Em 16 de
abril de 2018, a Companhia firmou um cronograma de pagamento com a Northwestern, segundo o qual a Companhia
concordou em pagar as notas com prazos de pagamento trimestrais da seguinte forma: (i) US$ 1,4 milhão (R$ 4,8
milhões) em 16 de abril de 2018 (pago); (ii) US$ 0,7 milhão (R$ 2,4 milhões) em 13 de julho de 2018 (pago); (iii) US$ 0,7
milhão (R$ 2,4 milhões) em 13 de outubro de 2018 (pago); e (iv) US$ 0,7 milhão (R$ 2,4 milhões) em 13 de janeiro de
2019 (pago). Os prazos trimestrais de pagamento incluem juros de 8%.
Linha de Capital de Giro - EPP
Em 28 de março de 2018, a Apoena e a Companhia firmaram um contrato com a Yamana Gold Inc. (“Yamana”) e a Serra
da Borda Mineração e Metalurgia S.A., empresa afiliada à Yamana, com relação ao pagamento da linha de capital de giro
fornecida à Apoena relativa à aquisição do projeto EPP. De acordo com o contrato, a Apoena e a Companhia
reconheceram uma dívida de US$ 9,6 milhões (R$ 32,0 milhões) com prazos de pagamento da seguinte forma: (i) US$ 5,0
milhões (R$ 16,7 milhões) em 28 de março de 2018 (pago); (ii) US$ 1,0 milhão (R$ 3,3 milhões) em 30 de junho de 2018
(pago); US$ 1,0 milhão (R$ 3,3 milhões) em 30 de setembro de 2018 (pago); (iii) US$ 1,4 milhão (R$ 4,7 milhões) em 31
de dezembro de 2018 (pago); e (iv) US$ 1,4 milhão (R$ 4,7 milhões) em 30 de março de 2019.
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Em 31 de dezembro de 2018, o saldo devedor da linha de capital de giro era de R$ 5.556 (31 de dezembro de 2017: R$ 0).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou despesa de juros de R$ 1.662 (2017: R$ 0), que
foi registrada no resultado.
15
a)

IMPOSTO DE RENDA
Imposto de renda no resultado

O resultado com imposto de renda incluído nas demonstrações consolidadas do resultado dos exercícios findos em 31
de dezembro de 2018 e de 2017 é o seguinte:

A reconciliação do imposto de renda calculada à alíquota estatutária aplicável às despesas de imposto de renda
registradas nestas demonstrações financeiras é a seguinte:

A alíquota estatutária de imposto em 2018 e 2017 reflete a alíquota nas Ilhas Virgens Britânicas de 0%.
As alíquotas efetivas de impostos em 2018 e 2017 foram de 8,9% e 34,9%, respectivamente.
b)

Ativos e passivos de imposto de renda diferido

Os passivos por impostos diferidos nos balanços patrimoniais consolidados consistem em:
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A movimentação na conta de imposto de renda diferido líquido foi a seguinte:

As seguintes diferenças temporárias e prejuízos fiscais originam ativos e passivos diferidos de imposto de renda em:

Diferenças temporárias e prejuízos fiscais decorrentes do Canadá, Brasil e México não foram reconhecidos como ativos
por impostos diferidos devido ao fato de a Administração ter determinado que não seja provável que lucros tributáveis
futuros suficientes sejam obtidos nessas jurisdições para recuperar tais ativos. Os impostos diferidos ativos não
reconhecidos são sumarizados da seguinte forma:

A Administração avalia essas diferenças temporárias regularmente e ajusta o ativo fiscal diferido não reconhecido no
período em que a Administração determina que seja provável que parte dos ativos seja realizada.
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16

PROVISÃO PARA FECHAMENTO E RESTAURAÇÃO DE MINAS

A provisão para fechamento e restauração de minas está relacionada aos custos de fechamento e restauração ambiental
associados às operações de mineração. As provisões foram registradas pelos seus valores presentes líquidos, utilizando
taxas de desconto baseadas em taxas livres de risco entre 7,3% e 9,5% (2017: 7,3% a 9,5%). As provisões foram
remensuradas em cada data base de relatório, com a atualização monetária sendo registrada como despesa financeira.
O aumento no valor estimado em 2018 foi impulsionada principalmente pelo aumento da produção comercial da Mina
de Aranzazu.
17

OUTRAS PROVISÕES

A responsabilidade por benefícios de longo prazo a empregados existe como resultado de um requisito legal em
Honduras, pelo qual a empresa é obrigada a pagar uma indenização com base nos anos de serviço prestado por um
funcionário, independentemente da causa da rescisão.
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A avaliação atuarial mais recente da provisão para benefícios de longo prazo a empregados foi realizada em 31 de
dezembro de 2018. As principais premissas utilizadas para fins de avaliação atuarial foram as seguintes:

18

OUTROS PASSIVOS

Em 2011, a Companhia concluiu uma reestruturação de suas obrigações contratuais, que resultou na liquidação da
contraprestação diferida e na concessão de um NSR Royalty igual a 1,5% nas vendas líquidas da Mina de San Andres, da
Mina de São Francisco e da antiga Mina de São Vicente da Companhia, com início em 1º de março de 2013 e até um
montante acumulado de royalties de US$ 16,0 milhões (R$ 32,2 milhões). O passivo foi registrado pelo seu valor presente
líquido utilizando uma taxa de desconto de 5% (2017: 5%). O passivo é remensurado a cada data base de relatório, com
as despesas de atualização monetária e a revisão da estimativa registradas nas despesas financeiras e outras receitas,
respectivamente. O valor total não descontado da obrigação estimada em 31 de dezembro de 2018 é de
aproximadamente R$ 8.311 (2017: R$ 11.568).
No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou despesas de atualização monetária de R$ 253
(2017: R$ 626) dentro de despesas financeiras e uma variação no ganho estimado de R$ 120 (2017: uma variação na
perda estimada de R$ 135), dentro de outras receitas (despesas) nas demonstrações consolidadas do resultado.
Posteriormente a 31 de dezembro de 2018, a Companhia efetuou um pagamento de royalties de US$ 174.

19
a)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social autorizado

A Companhia autorizou um número ilimitado de ações ordinárias.
b)

Consolidação de ações

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia concluiu a consolidação das ações ordinárias emitidas e em circulação da
Companhia com base em 1 (uma) ação pós-consolidação para cada 10 (dez) ações pré-consolidação. O total de ações
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ordinárias em circulação após a consolidação foi de 4.337.733.
Todas as informações nestas demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em uma base pós-consolidação
de ações. Como resultado da consolidação das ações, o número, a base de troca ou o preço de exercício de todas as
opções de ações e bônus de subscrição foram ajustados, para refletir a Consolidação das Ações a dez por uma.
c)

Opções de compra de ações

A movimentação das opções de ações da Companhia emitidas e em circulação é a seguinte, em quantidade de opções e
em dólares canadenses (“C$”):

Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía 218.791 opções emitidas e em circulação da seguinte forma:

Preço de exercício
em C$
Opções em circulação
8.50
14,350
10.00
11,400
10.00
4,000
12.00
10,060
14.15
6,625
15.00
1,000
19.81
1,325
20.30
19,750
23.50
134,455
23.50
7,200
23.50
6,506
24.53
2,120
218,791
d)

Opções exercíveis
14,350
11,400
4,000
10,060
6,625
1,000
1,325
19,750
2,120
70,630

Prazo contratual
remanescente (anos) Data de Vencimento
2.10
5 de fevereiro de 2021
1.00
1º de janeiro de 2020
1.42
1º de junho de 2020
0.06
22 de janeiro de 2019
2.06
21 de janeiro de 2021
0.38
20 de maio de 2019
1.75 29 de setembro de 2020
7.66 26 de outubro de 2026
7.45
12 de junho de 2026
7.61
5 de outubro de 2026
9.46
13 de junho de 2028
2.22
21 de março de 2021

Despesa com pagamento baseado em ações

A despesa com pagamento baseado em ações é mensurada ao valor justo e reconhecida durante o período de aquisição
de direitos a partir da data da concessão. Nos doze meses findos em 31 de dezembro de 2018, as despesas de pagamento
com base em ações reconhecidas nas despesas gerais e administrativas foram de R$ 1.809 (2017: (R$ 185)).
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Durante os doze meses findos em 31 de dezembro de 2018, a Companhia concedeu 177.981 opções de ações (2017: a
Companhia não concedeu opção de ações).
20

RECEITA

21

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS POR NATUREZA

Os custos diretos de minas e usinas incluem os benefícios de funcionários em 2018 e 2017.
22

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

Em 2018, as despesas gerais e administrativas incluíram, entre outros, gastos da combinação de negócios e taxas de
aquisição relacionadas à transação com a Rio Novo Gold (Nota 7) e à venda da Serrote (Nota 6).
23

DESPESAS DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO
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24

GASTOS COM EXPLORAÇÃO

25

DESPESAS FINANCEIRAS

26

OUTRAS RECEITAS (DESPESAS), LÍQUIDAS

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia recuperou impostos no Brasil e Honduras nos
valores de R$ 12.800 e de R$ 15.231, respectivamente, A recuperação dos impostos ocorreu por meio da aplicação de
programas fiscais novos e existentes (IVA, PIS, COFINS e similares) oferecidos pelos governos hondurenho e brasileiro.
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27

INFORMAÇÕES SOBRE FLUXO DE CAIXA

a) Itens que não afetam caixa

b) Variações no capital de giro

c) Informações complementares sobre fluxo de caixa

d) As atividades de investimento e financiamento não monetárias consistem em:
2018
Adição não monetária de ativo imobilizado
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e) Reconciliação dos empréstimos

Saldo em 1º de janeiro de 2017
Variações dos fluxos de caixa de financiamento:
Valor recebido pela obtenção de empréstimos
Pagamento do empréstimo em ouro
Pagamento de empréstimos de curto prazo
Juros de empréstimos pagos
Variações
Encargos financeiros sobre empréstimos
Outros movimentos não monetários
Impacto da conversão cambial (CTA)
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Variações dos fluxos de caixa de financiamento:
Pagamento de empréstimos de curto prazo
Empréstimo IXM S.A. (anteriormente Louis Dreyfus)
Juros de empréstimos pagos
Outras Variações:
Encargos financeiros sobre empréstimos
Nota Promissória da Rio Novo
Impacto da conversão cambial (CTA)
Saldo em 31 de dezembro de 2018

28

Empréstimos
14.083

Capital de Giro
Linha a Pagar
30.212

Empréstimo em
Ouro
20.995

60.856
(21.961)
(4.122)
48.856

(0.406)
29.806

(21.604)
(609)

4.122
2.057
55.035

406
354
460
31.026

(39.330)
79.066
(7.270)
87.501

(27.478)
(1.637)
1.911

-

(66.808)
79.066
(8.907)
89.412

7.394
11.608
6.695
113.198

1.594
1.871
5.376

-

8.988
11.608
8.566
118.574

1.343
(734)
-

Total
65.290
60.856
(21.604)
(21.961)
(4.528)
78.053
4.528
1.697
1.783
86.061

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

De acordo com o IFRS 9, a Companhia registra o valor justo dos instrumentos de contratos a preço fixo e instrumentos
de opções de compra / venda no final do período de relatório como um ativo (caixa) ou um passivo (não caixa). O valor
justo é calculado como a diferença entre um preço baseado no mercado e o preço contratado. No final do período de
relatório, um ganho ou perda correspondente é registrado nas Demonstrações Consolidadas do Resultado como outros
(ganhos) perdas.
Para os contratos a preço fixo e opções de venda / compra dos derivativos de ouro, esses derivativos são
significativamente direcionados pelo preço de mercado do ouro. Conforme observado na seção (h) abaixo, esses
derivativos são considerados como investimentos de Nível 2.
a)

Contrato a preço fixo

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia firmou contratos a preço fixo para proteger 124.545,53
onças de ouro com vencimento entre 31 de janeiro e 31 de dezembro de 2018, a um preço médio de US$ 1.275,00 por
onça de ouro. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou perdas realizadas de R$ 4.266.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía 14.800 onças de contratos a preço fixo a vencer a um preço médio
de US$ 1.215,00 por onça de ouro. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia registrou um passivo derivativo para esses
contratos a preço fixo a vencer de R$ 3.511 (31 de dezembro de 2017: R$ 2.961).
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia firmou contratos a preço fixo para proteger 144.300 onças
de ouro com vencimento entre 31 de janeiro e 31 de dezembro de 2017, a um preço médio de US$ 1.220,00 por onça de
ouro. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia registrou perdas realizadas de R$ 5.697.
b)

Contratos de opção de compra/venda

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia contratou collars de opções de venda / compra a
custo zero, intermediados pela Goldman Sachs, em um total de 26.000 onças com preços mínimos entre US$ 1.230,00 e
US$ 1.320,00 e preços máximos entre US$ 1.309,00 e US$ 1.480,00 por onça de ouro com vencimento entre 31 de julho
e 31 de outubro de 2018. Em 31 de Dezembro de 2018, não havia collars de opções de venda / compra a custo zero a
vencer.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia celebrou collars de opções de venda / compra a
custo zero em 25.000 onças de ouro com um preço mínimo entre US$ 1.200,00 e US$ 1.210,00 e preço máximo entre
US$ 1.255,00 e US$ 1.315,00 por onça de ouro com vencimento entre 26 de abril e 27 de dezembro de 2017. Em 31 de
dezembro de 2017, não havia passivo derivativo relacionado às opções de compra a vencer.
Sob o contrato da Linha (Nota 14), a Companhia firmou um programa de opção de compra de 8.000 onças de ouro com
vencimento entre 27 de dezembro de 2017 e 29 de junho de 2018, com um preço de exercício de US$ 1.325,00. Em 31
de dezembro de 2017, não havia contrato de opções de compra a vencer.
c)

Risco de crédito

Risco de crédito representa o risco de um terceiro não honrar suas obrigações com a Companhia sob os termos do
instrumento financeiro correspondente. O risco de crédito da Companhia é limitado a contas a receber, contratos de
derivativos e aplicações financeiras em títulos no curso normal dos negócios. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia
considera baixo o risco de crédito com esses contratos financeiros.
d)

Risco de liquidez

Risco de liquidez é o risco de a Companhia não conseguir cumprir suas obrigações financeiras no vencimento. A
Companhia gerencia seu risco de liquidez por meio de um rigoroso processo de planejamento e orçamento, que é
revisado e atualizado regularmente, para ajudar a determinar os requisitos de financiamento para apoiar as operações
atuais da Companhia e seus planos de expansão e desenvolvimento, além de gerenciar sua estrutura de capital conforme
descrito na Nota 29.
O objetivo da Companhia é garantir que haja recursos financeiros comprometidos suficientes para atender aos requisitos
de negócios de curto prazo por um período mínimo de doze meses. No curso normal dos negócios, a Companhia celebra
contratos que dão origem a compromissos para pagamentos futuros, conforme divulgado na tabela a seguir:
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e)

Risco de moeda

As operações da Companhia estão localizadas em Honduras, Brasil e México; portanto, as exposições ao risco cambial
surgem de transações denominadas em moedas estrangeiras. Embora as vendas da Companhia sejam denominadas em
dólares dos EUA, algumas das despesas operacionais da Companhia são denominadas em moedas estrangeiras,
principalmente a Lempira hondurenha, o real brasileiro, o peso mexicano e o dólar canadense.
Os instrumentos financeiros que impactam o resultado da Companhia ou outros resultados abrangentes devido a
variações cambiais incluem: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, outros ativos de longo prazo, contas a pagar
e outras contas a pagar, empréstimos de curto prazo e outras provisões denominadas em moedas estrangeiras.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia possuía caixa e equivalentes de caixa de R$ 40.713, dos quais R$ 16.406 em
dólares dos EUA, R$ 6.533 em reais brasileiros, R$ 9.702 em lempiras hondurenhas e R$ 8.072 em pesos mexicanos. Um
aumento ou redução de 10% na taxa de câmbio do dólar dos EUA para as moedas listadas acima teria aumentado ou
diminuído o ganho da Companhia no exercício em R$ 2.429, respectivamente.
f)

Risco de taxa de juros

O risco de taxa de juros geralmente está associado a instrumentos financeiros de taxa variável e às taxas de juros de
mercado disponíveis no momento em que os instrumentos financeiros são adquiridos. A Companhia está exposta ao
risco de taxa de juros sobre seu caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. A Companhia monitora sua
exposição a taxas de juros e não possui contratos de derivativos para gerenciar esse risco. No exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, um aumento ou redução nas taxas de juros de 100 pontos base (1%) aumentaria ou reduziria o lucro
líquido e o resultado abrangente do ano em R$ 592.
g)

Risco de preço de commodities

A Companhia está sujeita ao risco de preço devido a flutuações nos preços de mercado de ouro, cobre e outros metais.
Historicamente, os preços do ouro, cobre e outros metais flutuaram amplamente e são afetados por vários fatores fora
do controle da Companhia.
A rentabilidade das operações da Companhia está altamente correlacionada com os preços de mercado desses metais,
assim como a capacidade da Companhia de desenvolver suas outras propriedades.
Uma mudança de 10% no preço médio das commodities ouro e cobre para o ano, com todas as outras variáveis mantidas
constantes, resultaria em um impacto no lucro líquido e no resultado abrangente da Companhia em 2019 de R$ 50.361
e R$ 855, respectivamente.
h)

Classificação dos instrumentos financeiros e valor justo

A classificação dos ativos e passivos financeiros mensurados a valor justo ou custo amortizado, de forma recorrente em
31 de dezembro de 2018 e de 2017, estão sumarizados na tabela a seguir:
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A Companhia mensura alguns de seus ativos e passivos financeiros ao valor justo de forma recorrente e estes são
classificados na sua totalidade com base no nível mais baixo de dados, significativo para a mensuração do valor justo.
Certos ativos e passivos não financeiros também podem ser mensurados ao valor justo de forma não recorrente. Existem
três níveis da hierarquia do valor justo que priorizam as informações nas técnicas de avaliação usadas para mensurar o
valor justo, sendo que as informações de nível 1 têm a maior prioridade. Os três níveis de hierarquia de valor justo são:
Nível 1, que são dados sobre preços cotados não ajustados em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; Nível
2, que são dados diferentes dos preços cotados no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, direta ou
indiretamente; e Nível 3, que são dados para o ativo ou passivo que não são baseadas em dados de mercado observáveis.
A Companhia classifica ativos e passivos derivativos no Nível 2 da hierarquia do valor justo, pois são avaliados usando
modelos de precificação que requerem uma variedade de informações, como o preço esperado do ouro.
A Companhia classificou suas outras provisões e outros passivos no Nível 3, pois não existem dados de mercado
observáveis para os dados de valor justo. A Companhia utiliza um modelo de fluxo de caixa descontado para determinar
o valor justo. Os principais dados para o nível 3 são o preço esperado do ouro, a produção esperada e a taxa de desconto.
29

GERENCIAMENTO DO CAPITAL

Os objetivos da Companhia na gestão de capital são garantir a manutenção de liquidez suficiente a fim de desenvolver e
operar adequadamente seus projetos atuais e buscar iniciativas estratégicas de crescimento, garantir que os requisitos
de capital impostos externamente relacionados a quaisquer obrigações de empréstimos sejam cumpridos e fornecer
retornos aos acionistas e benefícios para outras partes interessadas (“stakeholders”). Ao avaliar a estrutura de capital da
Companhia, a Administração inclui em sua avaliação os componentes do patrimônio líquido e de empréstimos de longo
prazo. A Companhia administra sua estrutura de capital considerando mudanças nas condições econômicas, nas
características de risco dos ativos envolvidos e nos requisitos de liquidez da Companhia. Para manter ou ajustar a
estrutura de capital, a Companhia pode ser obrigada a emitir ações ordinárias ou dívida, amortizar empréstimos
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existentes, adquirir ou vender ativos ou ajustar valores de determinados investimentos.
Para facilitar o gerenciamento de capital, a Companhia elabora orçamentos anuais que são atualizados periodicamente
se as mudanças nos negócios da Companhia forem consideradas significativas. O Conselho de Administração da
Companhia revisa e aprova todos os orçamentos operacionais e de capital, bem como a celebração de quaisquer
obrigações de empréstimos relevantes e quaisquer transações relevantes fora do curso normal dos negócios, incluindo
alienações, aquisições e outros investimentos ou desinvestimentos. Para maximizar os esforços contínuos de
desenvolvimento, a Companhia não paga dividendos.
30

TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

Em 1º de janeiro de 2015, a Companhia firmou um contrato de consultoria para a prestação de serviços de gestão à
Companhia, incluindo aqueles do Presidente e CEO, com a Acumen Capital, LLC (“Acumen”), empresa sediada nos EUA e
controlada por Jim Bannantine, ex-presidente e CEO da Companhia. O contrato de consultoria foi encerrado em 15 de
janeiro de 2017. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia pagou à Acumen honorários de consultoria
e benefícios de rescisão no valor de R$ 1.888 (2017: R$ 1.453). Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia devia R$ 240
(31 de dezembro de 2017: R$ 1.915) à Acumen, principalmente relacionado a benefícios de rescisão.
A remuneração total paga ao pessoal-chave da Administração, remuneração dos diretores e outros executivos- chave da
Administração para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 é a seguinte:
2018
Salários e benefícios de curto prazo a empregados
Benefícios de rescisão

2017
9.262
9.262

5.646
3.305
8.951

Com relação ao exame de due diligence da Companhia realizado para o Projeto EPP e a subsequente aquisição do projeto,
a Companhia investigou uma área conhecida como Rio Alegre, que não foi originalmente incluída no Projeto EPP
adquirido da Yamana. A Companhia pretendia adquirir as licenças da Rio Alegre devido à proximidade com a planta de
processamento do EPP, sujeita ao resultado positivo da due diligence. As licenças de exploração de Rio Alegre são detidas
em nome da Mineração Tarauacá Indústria e Comércio S.A. (“Tarauacá”), empresa controlada por Paulo Brito, presidente
não executivo da Companhia e maior acionista por meio de seu controle e direção da Northwestern. Após discussões
iniciais com Tarauacá e due diligence adicional em Rio Alegre, a Companhia e a Tarauacá assinaram um contrato para a
Companhia adquirir a Rio Alegre, sem nenhum custo para a Companhia. A Tarauacá solicitou ao Departamento Nacional
de Produção Mineral a atribuição da licença de exploração e a atribuição formal é esperada em breve. No exercício findo
em 31 de dezembro de 2018, a Companhia gastou R$ 6.212 (2017: R$ 1.839) para manter a propriedade, relacionados
principalmente à segurança.
Como parte da contraprestação pela aquisição do Projeto EPP, a Companhia concedeu à SBMM (subsidiária totalmente
controlada pela Yamana) um royalty de retorno líquido de fundição (o “EPP NSR Royalty”) de 2% nas primeiras 1.000.000
onças de ouro produzidas a partir do Projeto EPP e, um Royalty NSR de 1% sobre as demais onças de ouro posteriormente
produzidas pelo Projeto EPP. A Companhia foi informada de que, de acordo com o contrato de royalties, uma empresa
de propriedade ou controlada por Paulo de Brito adquiriu o EPP NSR Royalty da SBMM. A Companhia não participou das
negociações entre as entidades e a transação não foi considerada como com parte relacionada.
Ao concluir a combinação de negócios com a Rio Novo, a Companhia assumiu as obrigações das notas promissórias
emitidas pela Rio Novo em favor da Northwestern (Nota 14).
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INFORMAÇÕES POR SEGMENTO

Os segmentos operacionais reportáveis foram identificados como a Mina de San Andres, as Minas Brasileiras, a Mina de
Aranzazu, Corporativo e Projetos Rio Novo. A Companhia gerencia seus negócios, incluindo a alocação de recursos e
avaliação de desempenho, projeto por projeto, exceto onde os projetos da Companhia estão substancialmente
conectados e compartilham recursos e funções administrativas. Os segmentos apresentados refletem a maneira pela
qual a Administração da Companhia avalia seu desempenho de negócios. O relatório por segmentos operacionais é
apresentado de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões operacionais.
A gerência executiva é responsável por alocar recursos e avaliar o desempenho dos segmentos operacionais.
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, as informações por segmento são as seguintes:

As receitas da Mina de San Andres e das Minas Brasileiras estão relacionadas à venda de ouro refinado. A receita da Mina
de Aranzazu está relacionada à venda de concentrado de cobre. As receitas da Companhia estão concentradas em um
número reduzido de clientes e a Administração monitora continuamente o relacionamento com seus clientes.
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COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS

a)

Compromissos operacionais

A Companhia possui os seguintes compromissos por pagamentos mínimos futuros de arrendamentos operacionais:

b)

Contingências

Certas condições podem existir na data destas demonstrações financeiras, o que pode resultar em uma perda para a
Companhia no futuro, quando certos eventos ocorrerem ou deixarem de ocorrer. A Companhia avalia em cada data base
de relatório suas perdas contingentes relacionadas a processos judiciais em andamento, avaliando a probabilidade de
tais processos, bem como os valores reivindicados ou esperados.
Provisão de R$ 1.980 (2017: R$ 4.820) para perdas contingentes relacionadas a ações judiciais em andamento está
incluída em outras provisões em 31 de dezembro de 2018.
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