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Dados da Empresa / Composição do Capital
Número de Ações
(Mil)

Trimestre Atual
30/06/2020

Do Capital Integralizado
Ordinárias
Preferenciais
Total

4.353.865
0
4.353.865

Em Tesouraria
Ordinárias

0

Preferenciais

0

Total

0
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2020

Exercício Anterior
31/12/2019

1

Ativo Total

1.01

Ativo Circulante

2.030.244

1.412.797

650.808

516.978

1.01.01

Caixa e Equivalentes de Caixa

144.511

156.673

1.01.02
1.01.02.01

Aplicações Financeiras

1.029

928

Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do
Resultado

1.029

928

1.029

928

1.01.02.01.03 Caixa Restrito
1.01.03

Contas a Receber

147.025

126.846

1.01.03.02

Outras Contas a Receber

147.025

126.846

1.01.04

Estoques

190.889

135.170

1.01.06

Tributos a Recuperar

67.629

72.617

1.01.08

Outros Ativos Circulantes

99.725

24.744

1.01.08.03

Outros

1.02

Ativo Não Circulante

1.02.01
1.02.01.10
1.02.03
1.02.03.01

99.725

24.744

1.379.436

895.819

Ativo Realizável a Longo Prazo

42.062

39.311

Outros Ativos Não Circulantes

42.062

39.311

Imobilizado

1.337.374

856.508

Imobilizado em Operação

1.337.374

856.508
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
30/06/2020

Exercício Anterior
31/12/2019

2

Passivo Total

2.01

Passivo Circulante

2.030.244

1.412.797

542.604

352.381

2.01.02

Fornecedores

313.102

229.718

2.01.03
2.01.03.01

Obrigações Fiscais

0

24.817

Obrigações Fiscais Federais

0

24.817

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar

0

24.817

2.01.04

Empréstimos e Financiamentos

182.940

89.095

2.01.04.01

Empréstimos e Financiamentos

182.940

89.095

2.01.05

Outras Obrigações

28.151

915

2.01.05.02

Outros

28.151

915

21.313

915

2.01.05.02.04 Instrumentos financeiros derivativos
2.01.05.02.20 Outros itens de outras obrigações

6.838

0

2.01.06

Provisões

18.411

7.836

2.01.06.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

18.411

0

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais
2.01.06.02

Outras Provisões

2.01.06.02.04 Outros passivos circulante

18.411

0

0

7.836

0

7.836

2.02

Passivo Não Circulante

495.257

271.930

2.02.01

Empréstimos e Financiamentos

207.622

84.040

2.02.01.01

Empréstimos e Financiamentos

207.622

84.040

2.02.02

Outras Obrigações

2.525

2.257

2.02.02.02

Outros

2.525

2.257

2.02.02.02.03 Outros passivos não-circulante

0

2.257

2.02.03

Tributos Diferidos

0

33.515

2.02.03.01

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

0

33.515

2.02.04

Provisões

285.110

152.118

2.02.04.01

Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis

58.490

0

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais
2.02.04.02

Outras Provisões

2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação
2.02.04.02.04 Outras Provisões
2.03

Patrimônio Líquido Consolidado

2.03.01

Capital Social Realizado

2.03.02
2.03.02.01
2.03.04

Reservas de Lucros

2.03.04.01

Reserva Legal

2.03.05

Lucros/Prejuízos Acumulados

2.03.08

Outros Resultados Abrangentes

58.490

0

226.620

152.118

173.843

121.493

52.777

30.625

992.383

788.486

3.117.635

2.294.617

Reservas de Capital

0

223.398

Ágio na Emissão de Ações

0

223.398

304.099

0

304.099

0

-2.436.299

-1.751.210

6.948

21.681
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/04/2020 à 30/06/2020

DMPL - 01/01/2020 à
30/06/2020

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2019 à 30/06/2019

DMPL - 01/01/2019 à
30/06/2019

3.01

Receita de Venda de Bens e/ou Serviços

327.201

543.755

197.527

334.296

3.02

Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos

-230.996

-417.758

-178.662

-311.373

3.03

Resultado Bruto

96.205

125.997

18.865

22.923

3.04

Despesas/Receitas Operacionais

-60.782

-113.833

-30.271

-46.380

3.04.02

Despesas Gerais e Administrativas

-16.541

-34.663

-14.028

-23.980

3.04.05

Outras Despesas Operacionais

-44.241

-79.170

-16.243

-22.400

3.04.05.01

Despesas de tratamento e manutenção

-1.152

-3.094

-2.702

-5.630

3.04.05.02

Gastos com exploração

-4.852

-8.584

-4.282

-8.115

3.04.05.03

Outras receitas (despesas)

-38.237

-67.492

-9.259

-8.655

3.05

Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos

35.423

12.164

-11.406

-23.457

3.06

Resultado Financeiro

-13.445

-21.112

-4.737

-8.689

3.06.02

Despesas Financeiras

-13.445

-21.112

-4.737

-8.689

3.07

Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro

21.978

-8.948

-16.143

-32.146

3.08

Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro

-549

-48.290

792

-1.027

3.08.01

Corrente

-6.325

-11.455

-1.722

-5.653

3.08.02

Diferido

5.776

-36.835

2.514

4.626

3.09

Resultado Líquido das Operações Continuadas

21.429

-57.238

-15.351

-33.173

3.11

Lucro/Prejuízo Consolidado do Período

21.429

-57.238

-15.351

-33.173

3.11.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

21.429

-57.238

-15.351

-33.173

3.99

Lucro por Ação - (Reais / Ação)
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Trimestre Atual
01/04/2020 à 30/06/2020

DMPL - 01/01/2020 à
30/06/2020

Igual Trimestre do
Exercício Anterior
01/04/2019 à 30/06/2019

DMPL - 01/01/2019 à
30/06/2019

4.01

Lucro Líquido Consolidado do Período

21.429

-57.238

-15.351

-33.173

4.02

Outros Resultados Abrangentes

-9.022

-14.733

-557

-381

4.02.01

Resultado na conversão de moeda estrangeira de subsidiárias

156

2.227

-242

-208

4.02.02

Resultado conversão de moeda estrangeira (CTA)

-3.143

-9.856

-413

-271

4.02.03

Ganho (perda) atuarial sobre benefícios pós emprego, líquido de imposto

-6.035

-7.104

98

98

4.03

Resultado Abrangente Consolidado do Período

12.407

-71.971

-15.908

-33.554

4.03.01

Atribuído a Sócios da Empresa Controladora

12.407

-71.971

-15.908

-33.554
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

DMPL - 01/01/2020 à
30/06/2020

DMPL - 01/01/2019 à
30/06/2019

6.01
6.01.01

Caixa Líquido Atividades Operacionais

82.216

26.508

Caixa Gerado nas Operações

82.216

26.508

6.02

Caixa Líquido Atividades de Investimento

-104.885

-15.391

6.02.01

Aquisição de imobilizado, líquido

-105.775

-55.296

6.02.02

Resgates líquidos no vencimento de aplicações financeiras

0

38.964

6.02.04

Valor recebido da venda de imobilizado

6.03

Caixa Líquido Atividades de Financiamento

6.03.01
6.03.02
6.03.03

Valor recebido pelo exercício de opções de ações

6.03.04

Pagamento de empréstimos de curto prazo

6.03.05
6.03.06

890

941

-17.299

5.298

Obtenção de empréstimos

35.628

40.164

Pagamentos de dividendos

-13.556

0

-575

-170

-24.330

-25.340

Pagamento de outros passivos

-3.359

-1.052

Pagamento do principal de passivos de arrendamento

-3.004

-3.985

6.03.07

Juros de empréstimos pagos

-8.103

-4.319

6.04

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes

27.806

400

6.05

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes

-12.162

16.815

6.05.01

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes

156.673

40.713

6.05.02

Saldo Final de Caixa e Equivalentes

144.511

57.528
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2020 à 30/06/2020
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01

Saldos Iniciais

2.294.617

223.398

0

-1.751.210

21.681

788.486

0

788.486

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

2.294.617

223.398

0

-1.751.210

21.681

788.486

0

788.486

5.04

Transações de Capital com os Sócios

228

471

0

0

0

699

0

699

5.04.02

Gastos com Emissão de Ações

221

-796

0

0

0

0

0

0

5.04.03

Opções Outorgadas Reconhecidas

0

1.267

0

0

0

0

0

0

5.04.08

Participações de não controladores

5.05

Resultado Abrangente Total

5.05.01

Lucro Líquido do Período

5.05.02
5.05.02.04
5.05.02.06
5.05.02.20
5.07

Saldos Finais

7

0

0

0

0

0

0

0

822.790

80.230

0

-685.089

-14.733

203.198

0

203.198

0

0

0

-57.238

0

0

0

0

Outros Resultados Abrangentes

822.790

80.230

0

-627.851

-14.733

0

0

0

Ajustes de Conversão do Período

822.790

80.230

0

-627.851

-9.856

0

0

0

Resultado na conversão de subsidiárias

0

0

0

0

2.227

0

0

0

Ganho (perda) atuarial sobre o passivo
por indenização, líquido de imposto

0

0

0

0

-7.104

0

0

0

3.117.635

304.099

0

-2.436.299

6.948

992.383

0

992.383
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2019 à 30/06/2019
(Reais Mil)
Código da
Conta

Descrição da Conta

Capital Social
Integralizado

Reservas de Capital,
Opções Outorgadas e
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro

Lucros ou Prejuízos
Acumulados

Outros Resultados
Abrangentes

Patrimônio Líquido

Participação dos Não
Controladores

Patrimônio Líquido
Consolidado

5.01

Saldos Iniciais

2.204.963

214.094

0

-1.768.114

24.903

675.846

0

675.846

5.03

Saldos Iniciais Ajustados

2.204.963

214.094

0

-1.768.114

24.903

675.846

0

675.846

5.04

Transações de Capital com os Sócios

879

-173

0

0

0

706

0

706

5.04.02

Gastos com Emissão de Ações

879

-1.049

0

0

0

0

0

0

5.04.03

Opções Outorgadas Reconhecidas

0

876

0

0

0

0

0

0

5.05

Resultado Abrangente Total

-24.228

-2.372

0

-13.660

-381

-40.641

0

-40.641

5.05.01

Lucro Líquido do Período

0

0

0

-33.173

0

0

0

0

5.05.02

Outros Resultados Abrangentes

-24.228

-2.372

0

19.513

-381

0

0

0

5.05.02.04

Ajustes de Conversão do Período

-24.228

-2.372

0

19.513

-271

0

0

0

5.05.02.06

Resultado na conversão de subsidiárias

0

0

0

0

-208

0

0

0

5.05.02.20

Ganho (perda) atuarial sobre o passivo
por indenização, líquido de impostos

0

0

0

0

98

0

0

0

5.07

Saldos Finais

2.181.614

211.549

0

-1.781.774

24.522

635.911

0

635.911
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Comentário do Desempenho

Encontrar, minerar e entregar os minérios mais importantes e essenciais do
planeta, que possibilitam que o mundo e a raça humana criem, inovem e prosperem

Discussão e Análise da Administração
Trimestre e semestre findos em 30 de junho de 2020
Em 5 de agosto de 2020
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Discussão e Análise da Administração

A discussão e análise da administração (“MD&A”) foi preparada na data especificada na página de capa e fornece informações
que a administração crê serem relevantes para a avaliação e compreensão da posição patrimonial e financeira da Empresa e os
resultados de operações e fluxos de caixa para o trimestre e o semestre findos em 30 de junho de 2020.
Portanto, este MD&A deve ser lido em conjunto com as demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas não
auditadas da Aura Minerals Inc. (“Companhia” ou “Aura”) para os trimestre e semestres findos em 30 de junho de 2020 e de
2019, além de suas respectivas notas (as “Demonstrações Financeiras”), preparadas de acordo com as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro - International Financial Reporting Standards e suas |Interpretações - Interpretations (em conjunto
denominadas “IFRS”). Ademais, este MD&A deve ser lido em conjunto com ambas demonstrações financeiras anuais consolidadas
auditadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, o respectivo MD&A anual incluído nas Demonstrações Financeiras
Anuais e o último Formulário Informativo Anual (“AIF”), assim como outras informações relacionadas à Aura Minerals, conforme
arquivo do perfil da empresas no SEDAR, disponível emwww.sedar.com.
Exceto quando indicado de outra forma, as referências a “$” contidas nestas demonstrações são relativas a milhares de dólares
dos Estados Unidos. Referências a “C$” são relativas a milhares de dólares Canadenses. As tabelas e valores em dólares no corpo
do documento são expressas em milhares de dólares dos Estados Unidos, exceto quando indicado de outra forma.
A Companhia incluiu algumas medidas financeiras não GAAP, pois entende que, em conjunto com as medidas determinadas de
acordo com as IFRS, elas fornecem aos investidores maior capacidade de avaliar o desempenho da Companhia. Medidas
financeiras não GAAP não possuem qualquer significado padrão prescrito nas IFRS e, portanto, não podem ser comparadas a
medidas similares usadas por outras empresas Os dados objetivam fornecer informações adicionais e não devem ser considerados
isoladamente ou como substitutos das medidas de desempenho preparadas de acordo com as IFRS. As medidas financeiras não
GAAP contidas neste MD&A incluem:
•

Custos de caixa operacional por onças de ouro equivalente produzidas;

•

Custos de caixa operacional por libra de cobre produzida;

•

Preço médio realizado do ouro por onça vendida, bruto;

•

Preço médio realizado do ouro por onça vendida, líquido de impostos locais;

•

EBITDA;

•

Dívida Líquida; e

•

EBITDA Ajustado.

Conciliações associadas com as medidas de desempenho acima podem ser encontradas na Seção 17: Medidas de Desempenho
não GAAP.
As declarações neste documento estão sujeitas a riscos e incertezas identificadas nas seções Fatores de Risco e Advertência
relativa a informações prospectivas deste MD&A.
Todas as estimativas de recursos e reservas minerais incluídas nos documentos citados neste MD&A foram preparadas de acordo
com o Instrumento Nacional 43-101 das Normas de Divulgação de Projetos Minerais (“NI 43-101”). Incentivamos que os leitores
revejam o AIF e o texto completo dos documentos de divulgação contínua da Companhia. Esses documentos estão disponibilizados
no SEDAR e fornecem mais informações sobre compliance da Companhia com os requisitos do NI 43-101.
Informações adicionais relativas à Companhia, inclusive o AIF, estão disponíveis no perfil da Companhia no SEDAR em
www.sedar.com.

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A

1
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Discussão e Análise da Administração

HISTÓRICO E ATIVIDADE PRINCIPAL

A Aura é uma empresa de médio porte, produtora de ouro e cobre, com foco no desenvolvimento e operação de projetos de ouro
e outros metais nas Américas. As ações da Companhia estão registradas na Bolsa de Valores de Toronto sob a sigla ORA e como
recibos de depósitos de ações (“BDRs”), sendo que cada um representa uma ação da Companhia, sob a sigla AURA32, na B3 S.A.
– Brasil, Bolsa Balcão (“B3”), bolsa de valores localizada em São Paulo, Brasil. O foco da Aura Minerals é o crescimento responsável
e sustentável, empenhando-se para operar nos mais altos padrões ambientais e de segurança, de forma socialmente responsável
em todas suas operações.
A Companhia possui as seguintes propriedades de mineração (com 100% de participação ou 100% de controle efetivo):
Ativos produtivos:
•

Mina de Ouro de San Andres (“San Andres”, “Minosa”) – uma mina de lixiviação de pilhas a céu aberto localizada nas
terras altas do oeste de Honduras, no município de La Union, Departamento de Copan, aproximadamente 150 km a
sudoeste da cidade de San Pedro Sula.

•

Projeto Ernesto/Pau-a-Pique (“Projeto EPP”, “EPP”, “Apoena”) – localizado no sudeste do estado de Mato Grosso,
próximo a Pontes e Lacerda no Brasil, consiste dos seguintes depósitos auríferos: mina a céu aberto Lavrinha (“Lavrinha”),
mina a céu aberto Ernesto, mina subterrânea Pau-a-Pique (“Pau-a-Pique” ou “PPQ”), mina a céu aberto Japonês e os
prospectos de minas próximas a céu aberto de Nosde e Bananal.

•

Mina de Cobre de Aranzazu (“Aranzazu”) – uma operação de mineração subterrânea de cobre, também produz ouro
como subproduto e está localizada no município de Concepcion del Oro, estado de Zacatecas, México, próximo ao norte
da fronteira com o estado de Coahuila. A propriedade fica em uma área montanhosa e acidentada, acessada da cidade
de Zacatecas, localizada a 250 km sudoeste, ou da cidade de Saltillo, localizada a 250 km nordeste, no estado de Coahuila.

Ativos pré-operacionais:
•

Projeto Gold Road (“Gold Road”) – Gold Road é uma mina de ouro com estreito veio subterrâneo, localizada no histórico
distrito mineiro de Oatman, no norte do Arizona, nordeste da fronteira Califórnia-Nevada-Arizona e a 40 quilômetros
sudoeste de Kingman, Arizona. A histórica produção de ouro do distrito de Oatman já foi de mais de dois milhões de
onças, com a mina Gold Road contribuindo com aproximadamente 746.000 onças. Em maio de 2018, uma Avaliação
Econômica Preliminar da Gold Road determinou recursos minerais inferidos de 214.000 onças de ouro a uma taxa média
de 6,85 g/t. A posição das terras adquiridas inclui outros veios que historicamente possuem minérios, incluindo a Gold
Ore, Tru-Vein e Big Jim.

Projetos:
•

Projeto de Ouro Almas (“Almas”) – um projeto de ouro localizado no estado de Tocantins, Brasil. O Projeto de Ouro Almas
consiste em três depósitos (Paiol, Vira Saia e Cata Funda) e vários alvos de exploração, incluindo Nova Prata/Espinheiro,
Jacobina e Morro do Carneiro. Desses, somente três depósitos tiveram trabalhos de exploração significativos.

•

Projeto de Ouro Matupá (“Matupá”) – consiste em três depósitos, incluindo X1 e Serrinha (Ouro) e Guarantã Ridge (outros
Metais). O Projeto Matupá está localizado ao norte do estado de Mato Grosso, Brasil. No passado, o depósito X1 focava
na exploração e perfuração e estabeleceu recursos minerais e um relatório 43-101. Os outros dois depósitos estão em
fase inicial de exploração. O projeto Matupá consiste em vários alvos de exploração, incluindo um depósito de de cobre
porfirítico.

•

Mina de Ouro São Francisco (“São Francisco”) – é uma mina de lixiviação a céu aberto, localizada a sudoeste do estado
de Mato Grosso, Brasil, a aproximadamente 560 km oeste de Cuiabá, capital do estado. Atualmente em tratamento e
manutenção.

•

Projeto de Ouro Tolda Fria ("Tolda Fria") – localizado no estado de Caldas, Colômbia, atualmente em tratamento e

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A

2
PÁGINA: 12 de 83

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - AURA MINERALS INC.

Comentário do Desempenho

Versão : 2

Discussão e Análise da Administração

manutenção.

2. DESTAQUES FINANCEIROS E OPERACIONAIS DO SEGUNDO
TRIMESTRE DE 2020
O segundo trimestre de 2020 sentiu todo o impacto do Coronavírus (COVID-19), que foi declarado uma pandemia (a “Pandemia”)
pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020.
A Companhia e suas subsidiárias têm priorizado a segurança de seus funcionários e das comunidades do entorno durante a
Pandemia e têm adotado diversas ações e protocolos de biossegurança durante esse período, além de expandir o trabalho social
com todas as comunidades em que operam, incluindo doações de alimentos, remédios e suprimentos médicos. De uma
perspectiva operacional, a Pandemia causou interrupções parciais entre março e maio em nossas operações em San Andres e
Aranzazu. Apresentamos uma discussão detalhada sobre a COVID-19 no próximo capítulo deste MD&A
Apesar do impacto da Pandemia, a produção de ouro equivalente teve uma redução de somente 7% comparada ao trimestre
anterior (medimos a produção de ouro equivalente em termos de onças de ouro equivalente, ou GEO, calculadas convertendo a
produção de prata e cobre em ouro, usando um índice entre os preços desses metais e do ouro. Os preços usados para os cálculos
nessas proporções têm como base o preço médio ponderado de cada um dos metais obtidos das vendas no Complexo Aranzazu
durante o período em questão).
Embora a Pandemia tenha causado impactos de curto prazo em nossas operações, alguns efeitos macroeconômicos derivados da
Pandemia podem ter um impacto positivo futuro nas finanças da Companhia devido a curto, médio e longo prazos. Alguns desses
impactos, já discutidos no MD&A do primeiro trimestre de 2020, continuaram durante o segundo trimestre de 2020 e devem-se
a:

•

Aumento adicional nos preços de ouro de 7% no segundo trimestre de 2020 (de US$ 1.608,95/Oz para US$ 1.768,10/Oz).
Nos primeiro semestre de 2020, os preços do ouro tiveram aumento de 17%. Depois de 30 de junho, os preços do ouro
continuaram a aumentar e, no encerramento do mês de Julho, o preço do ouro atingiu US$ 1.964,90/Oz, uma
desvalorização adicional de 11% em relação ao final de Junho

•

Os preços do cobre apresentaram queda devido à redução de demanda no primeiro trimestre de 2020. Contudo, essa
tendência se reverteu no segundo trimestre de 2020, com o preço do cobre chegando a US$ $ 2,74/lb em 30 de junho de
2020 – um aumento de 26% no segundo trimestre de 2020, compensando as perdas incorridas no primeiro trimestre do
ano. Os preços do cobre também continuam aumentando e, no dia 31 de julho de 2020 ometal estava sendo
comercializado a US$ 2,87/lb – um aumento de preço adicional de 5% desde 30 de junho de 2020.

•

Desvalorização do real brasileiro em 5% (de R$ 5,20 para R$ 5,48 por US$ 1,00) no segundo trimestre de 2020. Nos
primeiros seis meses de 2020, o real brasileiro desvalorizou 35% (de R$ 4,04 para R$ 5,48 por US$ 1,00). Na data deste
MD&A, o real brasileiro estava cotado em 5,20 por dólar dos Estados Unidos, ainda acumulando uma desvalorização de
29% em 2020. Enquanto essas desvalorizações abruptas têm um impacto negativo a curto prazo, associado a itens não
monetários e hedge cambial de curto prazo, elas fortalecem a posição competitiva da Companhia a curto, médio e longo
prazo, devido a redução de custos incorridos em moeda local.

•

O peso mexicano permaneceu relativamente estável no segundo trimestre de 2020, mas acumulou uma depreciação de
22% em 2020, fortalecendo também a posição competitiva da Companhia para Aranzazu.

Outros impactos positivos incluem a redução do preço de algumas matérias primas, como diesel, diversos produtos químicos e
outros derivados de petróleo e reduções significativas nas taxas de juros de vários países, incluindo em jurisdições em que a
Companhia possui operações, potencialmente reduzindo o custo de capital pra desenvolvimento de projetos.

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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O segundo trimestre de 2020 também representou um marco significativo para a Aura: o lançamento de uma oferta pública inicial
no Brasil (a “Oferta”), que foi liquidada com sucesso em 7 de julho. O processo para concluir a Oferta havia começado no primeiro
trimestre de 2020, plano que a Companhia suspendeu anteriormente devido à Pandemia, antes de reiniciá-lo no segundo
trimestre de 2020.
O segundo trimestre de 2020 teve importantes avanços no “Projeto Ernesto” na mina EPP. O projeto tem avançado de forma
consistente de acordo com o cronograma. Esperamos que o projeto Ernesto declare produção comercial no quarto trimestre de
2020.
Na Gold Road, após a conclusão da aquisição em 27 de março de 2020, a Companhia iniciou a perfuração de exploração e os
preparativos para o reinício da mina subterrânea. Em 23 de junho de 2020, a Gold Road assinou um contrato de serviço de um
ano com o Clark Construction Group, LLC para a mineração subterrânea, que começou em 26 de junho de 2020.
No projeto Almas, em 30 de abril de 2020, a Aura contratou a Ausenco para a fase final do estudo de engenharia e viabilidade,
para começar a construção no início de 2021. O Estudo de Viabilidade deve ser concluído até novembro de 2020.
No projeto Matupá, a Aura teve avanços na compreensão geológica do potencial de pórfiros e continua progredindo no programa
geológico para alvos em Alto Alegre e Alvo 47.
Finalmente, 2020 marcará maiores avanços em desenvolvimentos geológicos de nossas operações e projetos, conforme discutido
detalhadamente na Seção 5 deste MD&A intitulada “Revisão das Operações de Mineração”.

2.1 Pandemia de COVID-19
Conforme anunciado anteriormente, durante a Pandemia, a Companhia e suas subsidiárias priorizaram a segurança de seus
empregados e das comunidades em que a Aura opera e implementaram medidas de proteção e protocolos de biossegurança
durante esse período, além de expandir o trabalho social da Aura com as comunidades locais, incluindo doações de alimentos,
remédios e suprimentos médicos.
De uma perspectiva operacional, e também como anunciado anteriormente, na maior parte do segundo trimestre, a Pandemia
causou interrupções parciais em duas de nossas minas operacionais.
Mina de San Andres em Honduras
Em 16 de março de 2020, o governo hondurenho aprovou o decreto que suspende o trabalho nos setores públicos e privados,
com empresas privadas como a Aura tendo que operar com a força de trabalho mínima para manutenção geral, não excedendo
50 pessoas. As operações de mineração em San Andres foram interrompidas e a Aura reduziu sua força de trabalho para o mínimo,
a fim continuar a atender as exigências ambientais relacionadas a operações e outras atividades críticas na mina. Em algumas
ocasiões o governo hondurenho emitiu novas ordens, que estenderam o decreto anteriormente promulgado até 24 de maio de
2020.
Em 26 de maio de 2020, a Aura obteve autorização para retomar totalmente as operações em San Andrés.
Apesar de seus desafios operacionais, a Aura continua a retribuir à comunidade local, tendo doado alimentos a mais de 1.000
famílias, remédios e suprimentos médicos a 6 unidades de saúde locais, equipamento de biossegurança a 8 postos de controle de
saúde e outras doações de equipamentos de proteção individual para a polícia nacional, repórteres e asilos locais, entre outros. A
Aura também implementou diversas medidas para garantir condições seguras para nossos empregados e restringiu o acesso de
pessoas em grupo de alto risco , além da realização de questionários de saúde, aferição de temperatura, quarentena obrigatória
1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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para pessoas em grupo de alto risco e uso do sistema de monitoramento no nosso software Aura Tracker.
Mina de Aranzazu no México
Em 31 de março de 2020, o governo mexicano emitiu um decreto exigindo a suspensão de todas as atividades não essenciais nos
setores públicos e privados até 30 de abril de 2020, que teve sua primeira prorrogação para 30 de maio de 2020. Entretanto, em
12 de maio de 2020, a mineração foi incluída como atividade essencial pelas autoridades mexicanas e foi permitido que empresas
de mineração solicitem autorização para retomar as operações integralmente a partir de 18 de maio de 2020. Em 27 de maio de
2020, a Aranzazu obteve autorização para retomar totalmente as operações.
Em 31 de março, o decreto permitiu que empresas mantenham atividades essenciais que, se interrompidas, poderiam resultar
em danos potencialmente irreversíveis que impediriam a continuação de suas atividades. Assim, a Companhia suspendeu todas
as operações não essenciais em Aranzazu, mantendo atividades essenciais necessárias para prevenir que riscos ambientais e/ou
de segurança aconteçam, além de danos potencialmente irreversíveis que poderiam impedir a continuidade de nossas operações.
Apesar dessas restrições operacionais, não houve impacto material no desempenho operacional ou financeiro da mina até o
momento, devido ao acúmulo de estoque no local.
Além de implementar todas as medidas exigidas pelo decreto governamental, a Companhia também ajudou a implementar
medidas junto às autoridades municipais para Concepcion del Oro, como ponto de triagem para todos que entram na cidade e
contratação da força de trabalho local para produção adicional de máscaras para as atividades essenciais em andamento.
Adicionalmente, a Aura auxilia com outras iniciativas destinadas a apoiar a comunidade nesta época difícil, incluindo fornecimento
de refeitórios, veículos de transporte e questionários de saúde, facilitação da aferição de temperatura e o uso de pontos de
triagem, contratação de equipe médica adicional e fornecimento de kits de testagem para a COVID-19. Finalmente, a Companhia
está testando periodicamente todos os empregados, incluindo todos os contratados, a fim de reduzir qualquer risco no local da
mina.
Mina Ernesto/Pau-a-Pique no Brasil
Nossa mina Ernesto/Pau-a-Pique recebeu permissão para continuar as operações, visto que as autoridades governamentais
consideraram mineração como um setor essencial.
Adicionalmente, a Aura implementou uma série de iniciativas para reduzir os riscos entre seus empregados na mina, que incluem
implementação do Aura Tracker; redução de sua força de trabalho local em 20% e permissão para que empregados que não
precisam permanecer no local de trabalho trabalhem de casa, aumento do número de ônibus de transporte dos empregados para
permitir redução de 50% nos assentos, além da aquisição de kits de testes de COVID-19 e uso obrigatório de máscaras no local da
mina. Adicionalmente, a Aura estendeu seu trabalho com as comunidades locais e doou máscaras e luvas para a força policial
estadual e pessoal do centro de detenção local, além de comprar milhares de máscaras de projetos locais, que também foram
doadas e distribuídas para famílias necessitadas, entre outras iniciativas.
Outros Projetos e Pessoal da Aura
Até o momento, nossas atividades de exploração nos projetos Almas e Matupá não sofreram disrupção material resultante da
Pandemia e a Aura continua, com força de trabalho reduzida, a conduzir trabalhos de exploração nessas propriedades, cumprindo
todas as regulamentações aplicáveis e tomando as medidas necessárias para garantir um ambiente de trabalho seguro para
empregados e empreiteiros.
Com relação à mina Gold Road, nos Estados Unidos, a Aura promoveu distanciamento social, implementou uma política de
trabalho remoto para aqueles que podem desempenhar suas funções fora do local da mina, serviços extensivos de limpeza, uso
de máscaras em todas as reuniões presenciais, proibição de listas Fly-in-Fly-Out e medidas para restringir a entrada de pessoas
em grupo de alto risco no local.
1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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2.2 Destaques Operacionais
Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de
2020

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

DADOS OPERACIONAIS
Minério de ouro processado (toneladas)

824,978

1,949,555

2,357,989

3,135,473

Ouro produzido (onças) 1

21,789

25,558

47,757

45,623

Ouro vendido (onças)

26,073

26,255

47,117

46,271

211,319

201,675

408,552

360,978

Minério de cobre processado (toneladas)
Concentrado de cobre produzido (toneladas métricas secas “TMS”)

13,033

9,578

25,154

15,435

Produção total (Equivalência de ouro em onças)

36,537

41,327

76,273

71,573

(1) As Minas EPP não consideram a produção as vendas e a produção pré-comercial dos projetos Ernesto, São Francisco e Rio Alegre (2020) capitalizadas.

Os principais fatores resultantes das alterações dos destaques operacionais estão detalhados abaixo:
•

Interrupção das operações devido à Pandemia, que teve um impacto negativo na produção. Em San Andres, a interrupção
de 71 dias afetou a produção total e o minério total processado, com redução de 1,1 milhão de toneladas de minério
(redução de 73%) e 3.578 oz de ouro (redução de 29%) em comparação ao segundo trimestre de 2019.

•

Redução da produção total medida em GEO também causada pela redução do preço médio do cobre comparado ao
segundo trimestre de 2019, afetando a conversão do cobre produzido em Aranzazu em ouro equivalente.

Destaques de produção e custos de caixa
A produção de ouro equivalente e os custos de caixa operacional por onça de ouro equivalente produzida para os trimestres findos
em 30 de junho de 2020 e de 2019 foi a seguinte:
Trimestre findo em 30 de junho

2020
Oz ProduzidasOnças de Ouro
Equivalente (GEO)

2019

Custos de caixa por
onça de ouro
produzida

Oz ProduzidasCustos de caixa por
Onças de Ouro
onça de ouro produzida
Equivalente (GEO)

San Andres

8,835

$

900

12,413 $

1,165

Minas EPP

12,954

$

828

13,145 $

1,017

Aranzazu

14,748

$

860

15,769 $

812

Total / Média

36,537

$

858

41,327 $

983

(1) As Minas EPP não consideram a produção as vendas e a produção pré-comercial dos projetos Ernesto, São Francisco e Rio Alegre (2020) capitalizadas.

Semestres findos em 30 de junho

San Andres

2020
Oz ProduzidasCustos de caixa por
Onças de Ouro
onça de ouro
Equivalente (GEO)
produzida
23,199 $
999

2019
Oz ProduzidasCustos de caixa por
Onças de Ouro
onça de ouro produzida
Equivalente (GEO)
18,899 $
1,174

Minas EPP

24,558

$

969

26,723 $

929

Aranzazu

28,516

$

952

25,950 $

895

Total / Média

76,273

$

972

71,573 $

981

(1) As Minas EPP não consideram a produção as vendas e a produção pré-comercial dos projetos Ernesto, São Francisco e Rio Alegre (2020) capitalizadas.
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Como observado acima, a produção total de GEO reduziu 10% em comparação ao mesmo trimestre de 2019 devido à
interrupção em San Andres como consequência da Pandemia, e à redução dos preços do cobre, afetando a conversão da
produção de cobre em GEO.
Os custos de caixa operacional por onça de ouro equivalente produzida reduziram em 15% em comparação ao mesmo período
de 2019 e foram afetados principalmente por:
•

Minas EPP: a melhoria de desempenho e eficiência, conforme discutido detalhadamente no Capítulo 5, e a desvalorização
da moeda local foram os principais fatores que causaram a diminuição significativa nos custos de caixa por onça de ouro
equivalente produzida1

•

Aranzazu: melhorias significativas desde o segundo semestre de 2019 com foco na redução de custos, com diversas
iniciativas na planta (otimização do consumo de matérias primas e melhoria na manutenção) e na mina (principalmente
redução de movimentação de resíduos).

•

San Andres: a interrupção operacional devido à Pandemia no segundo trimestre de 2020 causou uma redução de custos
significativa; o ciclo de lixiviação e a redução nas despesas gerais compensaram a produção mais baixa do trimestre.

2.3 Destaques Financeiros
Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

DADOS FINANCEIROS
Medidas IFRS
Receita Líquida

$

Margem Bruta
Resultado do Período
Patrimônio Líquido

$

60,834 $

50,374 $

109,460 $

86,630

17,887

4,811

24,577

5,887

3,985

(3,914)

(13,679)

(8,637)

181,224 $

195,620 $

181,224 $

195,620

Medidas não IFRS
EBITDA Ajustado

18,982

Margem do EBITDA Ajustado (EBITDA Ajustado/Receitas)

31%

4,212
8%

EBITDA Ajustado dos últimos 12 meses

72,032

5,946

Dívida Líquida

44,745

19,962

24,796
23%
44,745

6,582
8%
19,962

Receita Líquida
•

A receita líquida no primeiro trimestre de 2020 aumentou US$ 10.460, um crescimento de 21% em comparação ao
mesmo período de 2019, o que resultou de:
o

aumento de 27% nas vendas de Minas EPP em comparação ao segundo trimestre de 2019, resultante do
aumento da produção e atraso de fretes de lingotes no final de março de 2020 devido à Pandemia.

o

aumento no preço médio realizado bruto do ouro por onça vendida, em comparação ao segundo trimestre de
2019.

Margem Bruta
•

O aumento de 21% na receita líquida, além da redução de 6% dos custos de produção no segundo trimestre de 2020,
comparado ao mesmo período de 2019, resultaram em um aumento de 272% da Margem Bruta em relação ao mesmo
período de 2019. A redução de custos foi impulsionada principalmente por:
o

redução de custos em San Andres devido ao ciclo de lixiviação e redução de 76% de toneladas movimentadas
de minério e resíduos, consequência da interrupção operacional causada pela Pandemia

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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redução do custo de caixa operacional em EPP, devido ao aumento da eficiência e forte desvalorização do real
no período

Resultado do Período
A Companhia registrou um lucro no período de US$ 3.985 no segundo trimestre de 2020, em comparação a prejuízo de US$ (3.914)
no mesmo trimestre de 2019. O aumento de US$ 7.899 é principalmente resultado do aumento do Lucro operacional,
parcialmente compensado por outros prejuízos incorridos, conforme demonstrado abaixo:
•

Aumento do Lucro operacional no valor de US$ 13.076 devido ao crescimento em receita líquida e margem bruta,
resultantes da produção, dos preços do ouro e das eficiências operacionais.

•

Aumento em outros ganhos (perdas) de US$ 4.748, principalmente devido a:
o

perdas realizadas e não realizadas de US$ 7.542 com derivados de metal e moeda, devido ao aumento nos
preços do ouro e cobre no segundo trimestre de 2020 e desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar
dos Estados Unidos. Detalhes adicionais na seção 6 deste MD&A, em “Outros ganhos (perdas)”.

Patrimônio Líquido
Em 30 de junho de 2020, o patrimônio líquido era de US$ 181.224, comparado a US$ 195.620 em 31 de dezembro de 2019. A
redução de US$ 14.396 foi principalmente devido ao prejuízo incorrido no período.
Adicionalmente, a Companhia declarou dividendos extraordinários de US$ 3.044 em dezembro de 2019, pagos em janeiro de
2020.
EBITDA Ajustado1
O EBITDA Ajustado1 era de US$ 18.982 no segundo trimestre de 2020, comparado a US$ 4.212 no mesmo período de 2019,
resultante de melhorias no desempenho operacional, preços do ouro mais altos e custos operacionais mais baixos devido à
desvalorização das moedas. Adicionalmente, o atraso de fretes no primeiro trimestre de 2020 teve um impacto positivo no
segundo trimestre de 2020.
Durante o segundo trimestre de 2020, o EBITDA Ajustado por unidade de negócio foi de:
•

Aranzazu - US$ 3,595

•

Ernesto and Pau-a-Pique (EPP) - US$ 11,325

•

San Andres - US$ 5,929

•

Gold Road - (US$ 310)

•

Others (Corporate, Almas, Matupa, and Tolda Fria) - (US$ 1,557)

Dívida Líquida1
A dívida líquida1 no segundo trimestre de 2020 foi de US$ 44.745, comparado a US$ 3.854 no quarto trimestre de 2019, um
aumento de US$ 40.891 no ano de 2020. Os principais motivos para a mudança da Dívida Líquida 1 incluem:

•

A aquisição da Gold Road – a dívida não garantida da Gold Road é consolidada a um valor descontado de US$ 25.205. A
Administração espera começar a produção antes do fim de 2020.

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A

8
PÁGINA: 18 de 83

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 2

Comentário do Desempenho

Discussão e Análise da Administração

•

A aquisição de imobilizado por US$ 21.504, alguns dos quais não são recorrentes, como desenvolvimento do projeto
Ernesto, Gold Road e a construção de nova área de lixiviação em Honduras;

•

Perdas realizadas com derivativos de ouro e moeda de US$ 6.621, como resultado de aumento significativo nos preços
de ouro e forte desvalorização do real no período, conforme mencionado acima.

•

Impostos pagos no valor de US$ 3.184

•

Pagamento de dividendos extraordinários de US$ 3.044.

•

Impacto cambial de US$ 2.235 em caixa e equivalentes de caixa, principalmente devido à forte desvalorização do real
brasileiro, impactando caixa e equivalentes de caixa denominados em reais e registrados em dólares dos Estados Unidos.

O EBITDA Ajustado1 era de US$ 24.789, gerados no período.
Destaques e componentes da receita

0

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

Receita de ouro

44,355

34,189

77,198

60,237

Receita de concentrados de cobre e ouro

17,649

16,828

35,002

27,493

Receita bruta

62,004

51,017

112,200

87,730

San Andres

8,831

12,728

21,679

18,416

Minas EPP1

17,242

13,528

25,438

27,855

Aranzazu

14,442

15,524

28,614

25,946

40,515

41,780

47,117

46,271

Onças vendidas (GEO)

Total de onças vendidas
Receita da venda de ouro, líquida de impostos de venda locais

$

43,185 $

33,546 $

74,458 $

59,137

Preço médio de mercado de ouro por oz (London PM Fix)

$

1,705 $

1,310 $

1,644 $

1,307

Preço médio realizado de ouro por onça vendida, bruto

$

1,753 $

1,302 $

1,673 $

1,302

(1) As Minas EPP não consideram a produção as vendas e a produção pré-comercial dos projetos Ernesto, São Francisco e Rio Alegre (2020) capitalizadas.

Eventos adicionais para o primeiro trimestre de 2020
Política de Dividendo
A Companhia anunciou a aprovação de uma nova Política de Dividendo em junho de 2020. Nos termos dessa Política, a Companhia
declarará dividendos com base em 20% do seu EBITDA Ajustado anual, menos CAPEX sustentáveis e CAPEX de exploração, pagáveis
como dividendos de caixa dinheiro aos seus acionistas.
Espera-se que os dividendos sejam declarados e pagos uma vez por ano a partir de 2021, com base nos resultados do ano anterior,
com uma data recorde ou logo após o anúncio dos resultados financeiros anuais da Companhia.
Oferta Pública Inicial (IPO) no Brasil
Em 24 de junho de 2020, a Companhia anunciou que estava lançando uma oferta pública inicial primária e secundária (a “Oferta”)
em São Paulo, Brasil, retomando o processo iniciado anteriormente, mas interrompido em março de 2020 devido à Pandemia. A
Oferta foi liquidada com sucesso em 7 de julho e a Aura se tornou a primeira Companhia de mineração de ouro registrada no
Brasil.
O valor total bruto da Oferta foi de R$ 790,1 milhões (US$ 146,9 milhões), dos quais R$ 271,4 (US$ 50,5 milhões) foram recursos
1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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brutos recebidos pela Companhia. A Oferta Primária representou 331.033 depósitos de ações (“BDRs”), sendo que cada um
representa uma ação, e a Oferta Secundária representou 626.090 BDRs.
Além da Oferta descrita cima, o número de BDRs pode ser aumentado em até 15%, correspondendo a 143.568 BDRs, para os fins
dos serviços de estabilização dos preços dos BDRs relacionados à Oferta. Esse processo será concluído em agosto de 2020.

3.

PANORAMA E FATORES-CHAVE

A Companhia espera que suas operações voltem aos níveis anteriores à Pandemia no segundo semestre de 2020, além de alcançar
algumas melhorias, como indicadas abaixo:
•

A EPP deve alcançar maiores concentrações: a produção para alta concentração da Ernesto durante o quarto trimestre
de 2020 deve resultar em aumento na produção. Custos prévios de decapagem para o desenvolvimento das minas
Ernesto e NOSDE aumentarão as despesas de CAPEX, embora os aspectos econômicos e as taxas internas de retorno dos
projetos sejam promissoras para os próximos anos

•

A San Andres deve alcançar maiores concentrações e conseguir melhores recuperações: O acesso a áreas com
concentrações/recuperações mais favoráveis também deve aumentar os níveis de produção comparados aos índices
históricos vistos em anos favoráveis no segundo semestre. As despesas de CAPEX serão mais altas do que o normal devido
a investimentos exigidos para acesso a determinadas áreas e desenvolvimento de uma nova área de lixiviação, a qual
espera-se que, em sua fase inicial, garanta ao menos mais dois anos de operação.

•

A Aranzazu deve aumentar a produção em 30%: Esperamos que o desempenho operacional geral e a produção estejam
acima dos níveis observados nos últimos três trimestres, resultando em menor custos de caixa operacional por onça de
ouro equivalente produzida para 2020. A mina está na fase final para aumentar a capacidade de produção em 30%, o
que, segundo previsão da Companhia, deve ter impacto na produção no final de 2020 ou em 2021.

•

Gold Road expects to start production on last quarter of 2020: A Companhia desenvolveu um modelo 3-D e um plano
da mina. A Companhia espera começar a intensificação da mina no quarto trimestre de 2020. Enquanto isso, campanhas
de perfuração continuam para detalhar as informações sobre recursos minerais, preparar o plano da mina para converter
recursos minerais em reservas para os anos subsequentes e expandir o rastro de recursos minerais inferidos na fase 2 e
fase 3 das campanhas de perfuração. Adicionalmente, o desenvolvimento subterrâneo foi iniciado e está progredindo
conforme esperado.

•

A Almas terá um novo estudo de viabilidade completo até o último trimestre de 2020 e a construção terá início no
começo de 2021: A Ausenco deve concluir a fase de engenharia e estudo de viabilidade durante o quarto semestre de
2020, para permitir que a Companhia inicie a construção no início do próximo ano, devendo dar início à produção na
metade 2022 e declarar produção comercial subsequentemente em 2022.

•

Matupá: Planejamos continuar as atividades de exploração no restante de 2020 para aumentar a base de recursos e
iniciar o plano, engenharia e viabilidade da mina no próximo ano. Adicionalmente, há evidência de possíveis depósitos
de cobre porfirítico, portanto, estamos investindo na exploração para fazer uma investigação mais aprofundada.

•

São Francisco: A mina está em operação há mais de 10 anos e localiza-se a 85 Km ao norte de nossa operação atual EPP.
Em 2016 a mina foi colocada em tratamento e manutenção devido ao baixo investimento em geologia em anos anteriores
e, consequentemente, à falta de novas reservas para continuidade operacional. Novas análises e estudos geológicos
iniciais serão conduzidos para compreender seu potencial de retomada.

•

Tolda Fria: O projeto a partir desta data possui recursos minerais inferidos de 947.000 Oz, baseados no último relatório
técnico NI 43-101 publicado em 2011, com 12.370.000 m. a 2,38 g/t Au, e a Aura está começando os trabalhos de geologia
de superfície dos direitos de mineração muito mais amplos adjacentes às minas.

A produção de ouro equivalente atualizada da Companhia, o custo de caixa por onça de ouro equivalente produzida e a orientação
de Capex para 2020 estão detalhados abaixo:
1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A

10
PÁGINA: 20 de 83

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 2

Comentário do Desempenho

Discussão e Análise da Administração

Produção
A tabela abaixo apresenta o guia de produção de ouro equivalente atualizado da Companhia para 2020 (para o ano todo e somente
para o segundo semestre) por Unidade de Negócio:
Onças de ouro equivalente (GEO) produzidas Ano
Completo 2020 - em mil onças
Baixo
San Andrés
EPP Mines
Aranzazu
Gold Road
Total

Alto
63
62
62
9
196

Onças de ouro equivalente (GEO) produzidas Segundo
semestre 2020 - em mil onças
Baixo

69
69
68
10
216

Alto
40
36
34
8
118

46
43
39
10
138

Observações:
•

Onças de ouro equivalente (GEO) produzidas incluem onças capitalizadas de algumas minas EPP (Ernesto, Rio Alegre, São
Francisco) e projetos Gold Road, antes de a produção comercial ser declarada por cada mina.

•

A Companhia pressupõe que as minas em EPP Gold Road e Ernesto irão declarar produção comercial até o quarto
trimestre de 2020.

•

Para a conversão da produção de cobre e prata em ouro na Aranzazu no segundo semestre de 2020, as seguintes
premissas sobre o preço do metal estavam de acordo com as projeções divulgadas por analistas de mercado antes da
data deste MD&A:
o

Ouro: US$ 1.783 / Oz

o

Prata: US$ 18,52 / Oz

o

Cobre: US$ 2,78 / lb

Custos de caixa por ouro equivalente produzido
A tabela abaixo apresenta o guia de custo de caixa por onça de ouro equivalente produzida atualizado da Companhia para 2020
(para o ano todo e somente para o segundo semestre) por Unidade de Negócio:

Custo caixa da operação
por oncça de ouro equivalente
Ano 2020
Baixo
Alto
855
735
807
N/I
800

San Andrés
EPP Mines
Aranzazu
Gold Road
Total

962
825
891
N/I
893

Custo caixa da operação
por oncça de ouro equivalente
Segundo semestre 2020
Baixo
Alto
779
586
699
N/I
691

943
733
846
N/I
844

Observações:
•

Uma parte significativa dos custos incorridos no Brasil, Honduras e México foi denominada em moedas locais – real
brasileiro (BRL), lempira hondurenha (HNL) e peso mexicano (MXN). As previsões para as taxas de câmbio médias para o
segundo semestre de 2020 eram como segue:
o

BRL/USD: 5,36

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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CAPEX:
A Aura estima despesas de CAPEX para 2020 entre US$ 49 milhões e US$ 60 milhões. Os principais itens de CAPEX projetados para
o ano são:
•

CAPEX sustentáveis US$ 23 milhões -28 milhões

•

Desenvolvimento de mina e projeto: US$ 13 milhões -US$ 16 milhões, incluindo:
o

Desenvolvimentos das minas Ernesto e NOSDE em minas EPP

o

Início das operações da Gold Road

o

Estudos de Viabilidade do Projeto Almas

•

Exploração: US$ 4 milhões - US$ 6 milhões

•

Outros itens: US$ 9 milhões -11 milhões (principalmente desenvolvimento de uma nova área de lixiviação e do Projeto
Esperanza em San Andres)

Uma porção significativa de CAPEX também está denominada em moedas locais.

4.

SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E COMUNIDADE

Segurança
As diretrizes da Aura de uso de sistemas de gerenciamento robustos e tratamento da segurança como alta prioridade, com
envolvimento direto da liderança sênior no comitê de segurança, são mais bem descritas pelas ações tomadas em campo: Temos
um comitê de segurança formado pelo nível C, gerente geral e gerente de segurança de cada local e serviços técnicos corporativos.
EPP
Durante o segundo trimestre de 2020, a Apoena (EPP) realizou 7.977 horas/homem de treinamento de segurança, abrangendo
mais de 751 empregados, diretos e indiretos. Desenvolvemos e lideramos 4 campanhas de saúde (com foco em pressão alta,
diabete, tabaco e dengue) além dos esforços com ênfase na prevenção da COVID-19. Isso inclui o uso obrigatório de máscaras,
higiene e distanciamento mínimo a ser mantido, o uso de, no máximo, 50% da capacidade nos ônibus, entre outros. Também
conduzimos 1.033 inspeções sanitárias, 33 inspeções ambientais e 41 grandes inspeções de riscos. A Apoena também preencheu
261 requisitos legais, representando 2.500 itens cobertos pelo nosso programa SHEC.
Atualizamos nosso protocolo de regras de ouro adicionando os requisitos da Covid-19. Concluímos auditorias diárias, semanais e
quinzenais em nossa barragem de rejeitos, atendendo a todos os requisitos
Aranzazu
No segundo trimestre de 2020, a mina Aranzazú não registrou tempo perdido com acidentes, e esse é nosso desafio para este ano
(Zerar os acidentes de pessoal). Com relação ao treinamento de Segurança, Saúde e Ambiente, tivemos 2307 horas de
treinamento; o número de horas foi mais baixo que no 1º trimestre devido à situação causada pela COVID-19, que alterou nosso
1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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programa de atividades. Continuamos com nossa taxa de acidentes de 2020 a zero, o que tem se mantido nos últimos 10 meses.
Estamos trabalhando em algumas campanhas como Cuidado com as Mãos, Bloqueio de Energia com todos os nossos
trabalhadores e empreiteiros da Aranzazú.
San Andres
Durante o segundo trimestre de 2020, a San Andrés treinou 676 pessoas, com um total de 2.028 horas, incluindo funcionários
diretos, contratados permanentes e prestadores de serviço eventuais, em segurança, procedimentos críticos de tarefas,
reciclagem de procedimentos do processo operacional, política de abuso de álcool e drogas e prevenção de COVID 19.
A San Andrés realizou um extenso trabalho de manutenção de mais de 96 horas para melhorias nas instalações de produção,
seguindo 100% da Gestão de Controles Críticos para tarefas de alto risco consideradas perigosas, por meio de reuniões de
planejamento e análise de riscos críticos em conjunto com o departamento SST, bem como suporte no local durante os trabalhos.
Inspeções para melhorias de condição também foram realizadas em conjunto com a Gestão de Processos e importantes ações
corretivas foram estabelecidas. A conformidade com os protocolos de biossegurança implementados em resposta à Pandemia,
bem como a entrega de suprimentos de higiene para instalações, equipamentos e pessoas, são mantidos sob a supervisão da OHS.
No segundo trimestre de 2020, não foi registrado tempo perdido com acidentes (LTI). A San Andrés mantém uma forte
administração através de controles de serviço de seus fornecedores permanentes e de projetos reiniciados. A taxa de LTI até junho
de 2020 é zero, em comparação a 0,47 LTI em dezembro de 2019.
O programa de Saúde Ocupacional da San Andrés está em funcionamento, com monitoramento rigoroso da pandemia, testes
rápidos e PCR, além de acompanhamento médico em processos de quarentena para reinserção de pessoal e prestadores de
serviço.
Compliance geotécnico da Aura
As operações da Aura possuem barragens de rejeitos em unidades operacionais no Brasil e no México e áreas de lixiviação na
operação em Honduras que seguem padrões de gerenciamento de segurança e risco. As barragens e áreas de lixiviação foram
projetadas por empresas de engenharia reconhecidas no mercado, seguindo os regulamentos vigentes e as melhores práticas de
mineração. Todas as barragens possuem manual operacional que indica a frequência da leitura de instrumentação, controles do
nível, inspeções de campo, etc. Os dados coletados pela instrumentação e inspeções são enviados mensalmente a empresas de
consultoria especializadas, que avaliam os dados e emitem relatórios de compliance que indicam as condições de segurança e
recomendações quando necessário. A implementação de um sistema de gestão corporativa para padronizar a gestão de segurança
de estruturas geotécnicas, incluindo barragens de rejeitos, áreas de lixiviação e depósitos de resíduos, foi iniciada em 2019 e
continua avançando com a expectativa de conclusão no final de 2020. Além disso, começamos a trabalhar em um plano de
fechamento para as barragens no México. Tivemos o apoio de empresas como SRK, Wood, GHT, DAM e Geoconsultoria. Todas as
barragens, depósitos de resíduos e áreas de lixiviação que atualmente estão em operação ou em T&M estão com estabilidade
satisfatória.
Comunidade
Devido à Pandemia, todos os programas e atividades desenvolvidos por nossos grupos de trabalho no Brasil, Honduras e México
durante o primeiro trimestre de 2020 tiveram como objetivo a proteção de nossos empregados, suas famílias e as comunidades
que nos acolhem. Na Aura, trabalhamos para implantar as melhores práticas de segurança para prevenir a disseminação da COVID19 entre nossos empregados, incluindo a prática de distanciamento social e implementação de protocolos de higiene. Além disso,
fornecemos máscaras, luvas e suprimentos sanitários para ajudar as comunidades no entorno da Apoena, Mimosa e Aranzazu.
Apoena - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas: Educação de qualidade
No segundo trimestre de 2020, o programa Prevenção é a Solução foi lançado e implementado, com o objetivo de impedir a
1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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disseminação do novo coronavírus nas proximidades das unidades e projetos da Apoena. Nesse período, a empresa forneceu
máscaras, kits de testes rápidos, totens para álcool gel e aventais à prova d'água às Secretarias Municipais de Saúde e Hospital do
Vale do Guaporé, além de doar cerca de 100 toneladas de alimentos para moradores de quatro municípios e aumentar a
conscientização com o apoio das instituições locais. Em 1º de maio de 2020, a empresa completou 10 anos de existência, sendo
reconhecida na região como principal geradora de emprego e renda, além de ser referência na área socioambiental. Na ocasião,
a Apoena foi homenageada pela Associação Comercial e Empresarial de Pontes e Lacerda (ACEPL).
Aranzazu
Um dos principais pilares da gestão da Aranzazu é a boa relação com a comunidade de Concepción del Oro. Para o restante do
ano de 2020, muitas ações socioeconômicas são planejadas. No segundo trimestre, atualizamos estudos e coleta de dados sobre
a situação socioeconômica local em Concepción del Oro.
Continuamos com a entrega de 2.500 máscaras para a população distribuídas pela autoridade municipal, confeccionadas por
pessoas da comunidade. Foram contratados 5 profissionais de saúde para apoiar as barreiras sanitárias, que foram equipados com
luvas, roupas especiais, gel antibacteriano, álcool, copos, água, alimentos, entre outros. Eles medem temperaturas e distribuem
máscaras e informações sobre a prevenção. As pessoas que entram na cidade passam por triagens contínuas nesse sentido, para
prevenir o risco de contágio a cerca de 3.000 pessoas diariamente. Adicionalmente, foram entregues 250 cestas básicas a idosos.
Estamos apoiando o setor de saúde com a doação de 10 termômetros clínicos, 200 testes rápidos para detecção da COVID-19 e
tendas para proteção solar nas barreiras sanitárias de instituições de saúde pública.
San Andres
Doamos suprimentos médicos e equipamentos de biossegurança para o Hospital de Occidente, que é o maior centro de assistência
médica da região e o único autorizado pelo estado a tratar casos de COVID-19. Também doamos um túnel de fumigação para a
entrada do município de La Unión Copan, além do fornecimento de equipamentos e materiais de biossegurança para fumigação
nos pontos de controle de acesso ao município. Estas foram iniciativas propostas nas diferentes reuniões com as autoridades
locais.
Nosso foco principal no segundo trimestre foi ser capaz de mitigar as preocupações da comunidade com o reinício de nossas
operações. Desenvolvemos fóruns multissetoriais para encontrar os protocolos adequados e, assim, mitigar os riscos para o
município com as diferentes indústrias e empresas municipais, coletivas de imprensa, criação de diferentes comitês de
administração e autoridades locais. Foram realizadas campanhas de serviços à comunidade, informando os riscos e medidas a
serem tomadas contra o vírus. Também fomos muito ativos na comunicação de nossas ações e protocolos essenciais para o reinício
de nossas operações. Realizamos uma reunião informativa com todos os jornalistas da região. Nesse fórum, pudemos relatar todas
as nossas ações durante a Pandemia, além de fortalecer nosso relacionamento com o sindicato local.
Comitê de Ética da Aura
Em 2018 a Companhia implementou e expandiu para todas as unidades um canal de denúncias independente gerenciado pelo
Grupo TMF (tmf-group.com), por meio do qual qualquer parte interessada pode ligar e fazer uma denúncia anônima. Quaisquer
denúncias são depois encaminhadas ao Comitê de Ética da Companhia, liderado pelo CEO, que revisará e discutirá todas as
denúncias e fará as recomendações apropriadas, quando necessário, para o Gerente Geral, quando ele não estiver relacionado à
denúncia; caso ele esteja envolvido, o comitê é responsável por aplicar as medidas propostas. Quanto ao segundo trimestre de
2020, o comitê está funcionando bem.

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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REVISÃO DAS OPERAÇÕES DE MINERAÇÃOE EXPLORAÇÃO

San Andres, Honduras
A Mina de Ouro San Andres pertence à Minerales de Occidente (MINOSA), uma subsidiária integral da Aura localizada a 360 km
da capital de Honduras, Tegucigalpa, no planalto oeste do país. A exploração e a mineração artesanal têm sido conduzidas na área
desde os anos 1930, com a modernização começando em 1983. A Aura adquiriu a propriedade e infraestrutura em 2009 e
atualmente opera a mina a céu aberto e a área de lixiviação.
Desempenho operacional:
Em 16 de março de 2020, o governo de Honduras aprovou a suspensão do trabalho nos setores público e privado em resposta à
Pandemia e, consequentemente, a Aura passou a operar com uma força de trabalho mínima para manter rejeitos e continuar a
satisfazer os requisitos ambientais. conexão com operações e outras atividades críticas na mina.
Em 26 de maio de 2020, a Aura obteve autorização para retomar totalmente as operações em San Andrés.
A interrupção teve impacto relevante em nosso desempenho operacional e financeiro para o segundo trimestre e primeiro
semestre de 2020.

A tabela abaixo apresenta as informações operacionais selecionadas da San Andres para os trimestres e semestres findos em 30
de junho de 2020 e 2019:

0

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

Minérios extraídos (toneladas)

413,321

1,508,248

1,522,678

2,343,442

Resíduos extraídos (toneladas)

223,875

1,201,400

1,193,919

1,871,925

Total extraído (toneladas)

637,196

2,709,647

2,716,597

4,215,367

0.54

0.80

0.78

0.80

408,293

1,554,436

1,532,109

2,351,684

0.47

0.46

0.44

0.46

Produção (onças)

8,835

12,413

23,199

18,899

Vendas (onças)

8,831

12,728

21,679

18,416

Proporção de resíduo por minério
Pelotização na usina de minério (toneladas)
Concentração (g/toneladas)

Custos de caixa médio por onça de ouro produzida

$

900 $

1,165 $

999 $

1,174

Os resultados da San Andres durante o segundo trimestre de 2020 em comparação ao mesmo período de 2019 são os seguintes:
•

Redução de minério e resíduos extraídos, pelotização na usina de minério, produção e vendas diretamente associadas à
interrupção devido à Pandemia.

•

Relação de resíduos por minério: foi afetada devido a menos minérios extraídos como resultado da interrupção.

•

As áreas de lixiviação foram mantidas em rega durante todo o período de interrupção, de modo que as colunas de
carbono continuaram a absorção do ouro contido no inventário da solução. Isso permitiu que a Companhia obtivesse
mais ouro, resultando em uma recuperação superior a 100%. Todos os valores que no processo normal estavam em
recirculação foram recuperados.

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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•

A otimização de custos durante o período de interrupção permitiu à Companhia reduzir o custo por onça durante o
trimestre.

•

A alta do ouro foi recuperada devido ao fato de que as áreas de lixiviação foram mantidas em rega durante o período de
interrupção, conforme mencionado acima, associado aos custos e despesas mínimas no período (atividades de cuidado
e manutenção) que contribuíram a um custo de caixa mais baixo por onça produzida.

Outros desdobramentos
Durante o primeiro trimestre de 2020 iniciamos a construção de uma nova área de lixiviação e empilhamento com expectativa de
início a partir do segundo trimestre de 2021, com capacidade total de 14 milhões de toneladas, que serão o suficiente para 24
meses de operação em capacidade máxima.
O desenvolvimento do Projeto Esperanza na área de Cerro Cementerio atingiu um progresso de 64%, com um total de 589
negociações concluídas com famílias e US$ 5,1 milhões pagos em indenizações desde o início do projeto.
Em 10 de fevereiro, o sexto acordo coletivo entre a Minerales de Occidente e o sindicato dos empregados da San Andres,
SITRAMINO, foi firmado para um período de três anos.
Desenvolvimento estratégico e geológico
No final do segundo semestre de 2020, 4.266 metros foram perfurados em 55 orifícios de perfurações. Parte do programa foi
focada na redução de espaçamento (infill drilling), com o objetivo de substituir as reservas mineradas e aumentar a certeza do
mineral em tonelagem e concentração. Os resultados da perfuração mostram a continuidade da estrutura principal na zona da
Falla A com concentração média de 0,40 a 0,60 gpt.
Nas áreas de East Ledge e Banana Ridge, os resultados confirmam o modelo de concentração por recurso entre 0,46 e 0,71 gpt. A
perfuração de preenchimento do push back da Esperanza também está provando a continuidade do depósito.
Paralelamente, a perfuração exploratória continuou em nossa área de concessão, com o objetivo de ampliar o atual poço de
reserva e recategorizar os recursos inferidos.
Devido à Pandemia, as atividades foram suspensas pelo governo de Honduras entre março e o final de maio, com reinício nos
primeiros dias de junho.
Como resultado da Pandemia, a exploração regional em áreas ao sul da atual área da mina foi remarcada, tendo reiniciado em
junho de 2020. Nos próximos meses, devemos concluir o mapeamento da superfície da área total de interesse planejada para este
ano.
Ernesto e Pau-a-Pique (EPP):
Introdução
A EPP está localizada em Mato Grosso, Brasil, a aproximadamente 450 km oeste de Cuiabá, a capital do estado, e a 12 km da
cidade de Pontes e Lacerda. O complexo consiste de uma usina de processamento sustentada por minas satélites como Lavrinha,
Japonês e Ernesto, a céu aberto, e o depósito subterrâneo Pau-a-Pique. Outros ativos significativos, como os depósitos de
extensão Ernesto e Nosde, estão em estágio de desenvolvimento.
Em janeiro de 2020, a Companhia começou a pré-decapagem na mina Ernesto de alta concentração. O projeto continua a
progredir de acordo com o cronograma e, portanto, a Aura antecipa um aumento substancial da produção no quarto trimestre de
2020, quando espera declarar a produção comercial dessa mina. No primeiro semestre de 2021, a Companhia espera que a Ernesto
inicie uma nova fase de push back e, no segundo semestre de 2021, alcance novamente uma área de alta concentração e
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mantenha-a até o final de 2022.
A Companhia espera que NOSDE declare a produção comercial até o início de 2021.
Além disso, a Companhia está avaliando o potencial para reiniciar a mina de São Francisco.
Finalmente, a EPP possui depósitos adicionais promissores com potencial para se tornarem novas minas, como o Bananal norte e
sul. Atualmente a Companhia está conduzindo esforços de exploração nessas áreas alvo.
O planejamento da mina para todos os depósitos é integrado desde que mais depósitos compartilhem a mesma usina de produção
e qualquer aumento ou redução em cada uma das minas pode ser (mas não necessariamente é) resultado de mudanças nesse
sequenciamento da mina. Possuir diversos depósitos oferece à EPP um hedging natural para variações de concentração nos outros
depósitos.
Desempenho operacional
A produção na EPP nos no trimestre e semestre findos em junho para os diferentes estágios da mina pode ser resumida abaixo:
Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

0

“Minas em Operação” – Lavrinha, Japonês e Pau-a-Pique1

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

12,954

Minas que não atingiram a fase de produção comercial - Ernesto, NOSDE, Rio Alegre e São Francisco

2

Produção total (onças de ouro)

24,557

771

1,271

13,725

25,828

(1) Vendas e despesas refletidas em receitas e COGS
(2) Vendas e despesas capitalizadas até a produção comercial ser declarada

A tabela abaixo apresenta as informações operacionais selecionadas para “Minas em operação” na Minas EPP, consolidadas para
os trimestres e semestres findos em 30 de junho de 2020 e 2019:

0

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

Minérios extraídos (toneladas)

585,750

361,340

956,856

678,950

Resíduos extraídos (toneladas)

6,410,733

3,094,382

9,683,926

5,878,098

Total extraído (toneladas)

6,996,484

3,455,722

10,640,782

6,557,048

10.94

8.56

10.12

8.66

416,685

395,119

825,880

783,789

1.09

1.09

1.01

1.11

102.2%

95.3%

98.0%

95.4%

Proporção de resíduo por minério
Pelotização na usina de minério (toneladas)
Concentração (g/toneladas)
Recuperação (%)
1

Produção (onças)
1

Vendas (onças)

Custos de caixa médio por onça de ouro produzida

$

12,954

13,145

24,558

26,723

17,242

13,528

25,438

27,855

828 $

1,017 $

969 $

929

•

Aumento do minério extraído devido ao sequenciamento da mina. As minas de Japonês e Lavrinha foram preparadas
durante o primeiro trimestre de 2020, levando a um aumento da produção de minério no segundo trimestre.

•

Aumento no total extraído como resultado do planejamento da mina e maior eficiência operacional como resultado de
iniciativas implementadas para aumentar a disponibilidade de equipamentos/reduzir o tempo de manutenção.

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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•

Redução da pelotização de minério na planta devido à manutenção planejada na usina.

•

A redução na recuperação resultou do aumento no volume de minério da mina Japonês, devido às características
específicas do minério dessa mina.

•

Redução do custo de caixa por onça de ouro produzida1, beneficiando-se do aumento da produção, eficiência operacional
e desvalorização do real brasileiro em relação ao dólar dos Estados Unidos, uma vez que a maioria dos custos é incorrida
em moeda local.

Desenvolvimento estratégico e geológico
Durante o segundo trimestre de 2020 na Apoena, foram perfurados um total de 35 orifícios de perfuração, totalizando 4.039 m.
As extensões das minas de Nosde e Lavrinha foram testadas. Durante o primeiro semestre, foram perfurados 63 orifícios de
perfuração, totalizando 10.183 m. A perfuração em Lavrinha foi concluída enquanto a perfuração do Nosde ainda está em
andamento e deve ser concluída no início do terceiro trimestre. Há previsão de modelos para Lavrinha no terceiro trimestre e
Nosde no quarto trimestre.
No alvo Bananal, concluímos 21 orifícios de perfuração no segundo trimestre, totalizando 5.110 m. Durante o primeiro semestre,
perfuramos 24 orifícios de perfuração, totalizando 5.348 m (18 orifícios de perfuração em Bananal Norte - perfuração de
exploração; e 6 orifícios de perfuração em Bananal Sul - perfuração de preenchimento área delineada em 2019). A perfuração de
exploração em Bananal Norte foi concluída, enquanto em Bananal Sul deve ser concluída até outubro de 2020. A mineralogia dos
orifícios parece promissória e, por esse motivo, a Companhia decidiu acelerar o programa de enchimento.
Aranzazu
Introdução
A Aranzazu é uma mina subterrânea de cobre com 100% de participação da Aura, localizada em Zacatecas, México, a
aproximadamente 250 km de Monterrey. Evidências documentais de mineração na área datam de quase 500 anos. A mina atual
possui operações desde 1962, com a Aura assumindo a propriedade em 2010. Em 2014, devido a baixos preços de cobre e
desempenho usineiro e minerador, a Aura fechou a mina. Em 2017, após aumento nos preços de cobre e nova abordagem
administrativa, a Aura decidiu analisar os negócios novamente. Depois de novos investimentos e uma análise detalhada da
geologia, metalurgia, geotécnica e da usina, entre outros estudos, a Aura decidiu desenvolver um estudo de viabilidade detalhado
de 5 anos. O relatório foi publicado com resultados promissores, então a Aranzazu firmou um contrato de extração de 3 anos,
obteve financiamento, envolveu uma empresa superior de recrutamento e consultoria, reestruturou a governança, criou novos
programas de incentivo, construiu nova barragem de rejeito e retomou a mina.
Assim, em dezembro de 2018 a Aranzazu declarou produção comercial antes do prazo e abaixo do orçamento. Desde o segundo
semestre de 2019, a Aranzazu tem demonstrado frequentemente melhores KPIs em comparação aos estudos completos de
viabilidade, como recuperação de ouro e cobre, e ainda tem como aumentar a produção e melhorar o desempenho. No primeiro
e segundo trimestre de 2020, a Aranzazu também excedeu a previsão do estudo de viabilidade para desenvolvimento de mina.
Como parte do plano original, a Administração focou no detalhamento do plano de 5 anos da mina (LOM) para retomada e
expansão, assim que fluxos de caixa positivos forem gerados. Desde o início de 2019, a Aranzazu investiu em estudos geológicos,
consolidando mais de 100 anos de informações com novos dados geofísicos e consultores externos como Richard Sillitoe e
Lawrence D. Meinert, com resultados promissores, conforme discutido abaixo.
Desempenho operacional
Em 31 de março de 2020, o governo mexicano emitiu um decreto exigindo a suspensão de todas as atividades não essenciais nos
setores públicos e privados. Em 12 de maio de 2020, a mineração foi considerada como atividade essencial pelas autoridades
mexicanas e foi permitido que as empresas de mineração solicitem autorização para retomar as operações integralmente a partir
1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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de 18 de maio de 2020. O decreto de 31 de março de 2020 permitiu às empresas manter atividades críticas que, se interrompidas,
poderiam resultar em danos potencialmente irreversíveis que poderiam prejudicar sua continuidade. Consequentemente, a
Companhia suspendeu todas as operações não essenciais em Aranzazu, enquanto manteve somente atividades essenciais
necessárias para prevenção contra riscos de segurança e/ou ambientais, além de danos potencialmente irreversíveis que
poderiam impedir a continuidade de suas operações.
Em 27 de maio de 2020, a Aranzazu obteve autorização para retomar totalmente as operações.
Conforme antecipado pela Companhia, a Pandemia não teve um impacto material no desempenho operacional da Aranzazu no
segundo trimestre, o que a Companhia atribui ao acúmulo de estoque no local e à eficiência operacional.
A tabela abaixo estabelece as informações operacionais selecionadas da Aranzazu para os trimestres findos em 30 de junho de
2020 e 2019:

0

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

Minérios extraídos (toneladas)

188,112

187,096

405,672

347,272

Minério processado (toneladas)

211,319

201,675

408,552

360,978

Concentração de cobre (%)

1.46%

1.39%

1.45%

Concentração de ouro (g/toneladas)

0.99

0.79

0.91

1.10%
0.65

Concentração de prata (g/toneladas)

22.39

19.98

22.56

15.68

Recuperação de cobre

90.6%

88.0%

90.8%

77.2%

Recuperação de ouro

75.5%

74.9%

75.9%

65.9%

Recuperação de prata

60.2%

57.9%

60.5%

49.9%

Produção concentrada:
Concentrado de cobre produzido (TMS)

13,033

Cobre contido em concentrado (%)

9,578

25,154

15,435

21.5%

25.5%

21.3%

Ouro contido em concentrado (g/TMS)

12.1

12.1

11.2

7.6

Prata contida em concentrado (g/TMS)

218.7

234.5

221.7

139.7

Libras de cobre produzidas (‘000 Lb)

6,045

5,251

11,713

8,632

14,748

15,769

28,516

25,950

Produção total (Oz de Ouro Equivalente - GEO)
Custos de caixa (US$/GEO)

$

Produção total (Libra de Cobre equivalente)
Custos de Caixa por Libra de Cobre equivalente produzida
1

860 $
10,129

$

1.25 $

812 $
7,579
1.92 $

952 $
18,917
1.44 $

15.6%

895
12,329
2.03

Recuperações com base em uma mistura de minérios de sulfureto e óxido, não minérios de sulfureto primários

•

O minério extraído foi afetado pela Pandemia. A expectativa da Companhia era atingir níveis semelhantes do primeiro
trimestre de 2020 ou aproximadamente 220.000 toneladas.

•

Devido a restrições nas operações de mineração, a usina processou o estoque anteriormente acumulado.

•

Melhores concentrações e recuperações foram alcançadas no trimestre atual em relação ao segundo trimestre de 2019,
principalmente devido ao foco no Glory Hole (enquanto no segundo trimestre de 2019 a Aranzazu estava processando
minério de outras áreas da mina) e melhorias e estabilidade alcançadas após o aumento foram concluídas em 2019.

•

A baixa concentração de cobre contido no concentrado no segundo trimestre de 2020 foi devido ao maior concentração
de bismuto no minério proveniente da mina. O cobre foi reduzido a partir do concentrado para reduzir o bismuto e
minimizar as possíveis multas contratuais.

•

Embora o cobre no concentrado tenha sido baixo, a Aranzazu manteve o mesmo nível de ouro no concentrado, devido a
um nível de ouro significativamente mais alto neste trimestre.

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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O custo de caixa operacional por onça de ouro equivalente produzida1 diminuiu no trimestre em comparação ao trimestre
anterior, à medida que o trabalho contínuo começou no final do ano passado, com foco na redução de custos, com ações
na planta (insumos consumidos e melhoria na manutenção) e na mina (principalmente redução de movimentação de
resíduos) conectada à alta produção de libras de cobre

Desenvolvimento estratégico e geológico
A Aranzazu continua avançando nos estudos para consolidar um canal de comunicação de oportunidades de exploração, programa
de perfuração de preenchimento concentrado na conversão de recursos, bem como perfuração para confirmar o plano baixo
aberto na área de Glory Hole. Todas essas ações para garantir crescimento futuro.
No primeiro semestre de 2020, um total de 4.118 metros do programa perfuração de preenchimento Glory Hole para converter
recursos minerais derivados em recursos medidos e indicados foi concluído. A exploração de um poço profundo de exploração de
diamante está em andamento para a extensão dos recursos inferidos atuais do Glory Hole. A perfuração tem 404 metros e deverá
atingir a mineralização com aproximadamente 900 metros de profundidade, o que é esperado no início do terceiro trimestre.
O desenvolvimento de uma nova rampa para as áreas de paredes suspensas de Glory Hole também está em andamento, com o
objetivo de conectar uma rampa antiga e fornecer acesso adicional à exploração para permitir a perfuração em espaços mais
estreitos do subsolo.
Um mapeamento geológico detalhado e amostragem nos alvos distritais de El Cobre e Cerro Conejos estão em andamento para
apoiar um melhor entendimento da mineralização e a definição do novo programa de perfuração.
Gold Road
Após o sucesso da aquisição da Gold Road em março de 2020, a Aura iniciou uma campanha de várias fases de perfuração para
demarcar e confirmar os recursos minerais atuais, a fim de expandir os rastros de recursos mineráveis da propriedade.
A Gold Road possui recursos minerais inferidos de 978.000 toneladas a 0,22 oz/t (6,83 g/t), contendo 214.000 onças de ouro, que
foram relatadas pela RPM em 2018 (NI 43-101, Relatório Técnico, Avaliação Econômica Preliminar da Mina Gold Road, Arizona,
EUA, RPM Global, maio de 2018), A Aura desenvolveu o primeiro modelo em 3-D do corpo de minério e um plano de mina baseado
nesses recursos inferidos.
A Fase 1 da campanha de perfuração de diamante inclui aproximadamente 12.900 pés de perfuração em 33 poços. Os objetivos
são o desenvolvimento de uma usina de mineração, além da demarcação e atualização de 50.000 onças de ouro do recurso mineral
inferido para a categoria de recurso mineral indicado. A Aura anunciou os resultados dos quatro primeiros orifícios da campanha
de perfuração da Fase 1 no comunicado de imprensa de 14 de julho de 2020.
Os resultados dos quatro primeiros orifícios de perfuração confirmaram a concentração projetada dos recursos minerais inferidos
no atual plano de mina. Eles cruzaram intervalos maiores que o estimado no modelo preliminar de minério em 3D. Esses orifícios
delimitam blocos de recursos até 200 pés abaixo do nível de mineração atual nesta zona.
A Fase 2 da campanha de perfuração deve ser perfurado a partir de plataformas subterrâneas e de superfície e está programado
para começar em julho e terminar em outubro de 2020. A perfuração subterrânea total para esta fase é de 7.750 pés em 8 orifícios.
O objetivo da perfuração é confirmar e estender os resultados positivos da fase 1 de perfuração no caimento do plano baixo das
zonas 3310 e 2900. A parte de perfuração de superfície da fase 2 perfura 23.950 pés de perfuração em 10 orifícios que testarão
a continuidade do stope Sharpe abaixo do nível 850 (nível atual de mineração).
O objetivo da fase 2 da campanha é expandir os rastros de recursos, que serão necessários para os planos de longo prazo da mina.
Alvos promissores serão demarcados subsequentemente e a classe de recursos aumentada pela perfuração de continuação em
2021.
1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A

20
PÁGINA: 30 de 83

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - AURA MINERALS INC.

Comentário do Desempenho

Versão : 2

Discussão e Análise da Administração

Matupá
Os direitos minerários são compostos de cerca de 28.000 hectares localizados dentro da prolífica província de ouro da Alta
Floresta, no estado de Mato Grosso, Brasil. A propriedade foi adquirida por meio de fusão com a Rio Novo em 2018 e é composta
de cinco licenças de mineração e exploração. O projeto é favorecido por uma excelente infraestrutura na região, como estradas
de boa qualidade, energia, água e força de trabalho qualificada.
Com os 332 k oz ou recursos M&I (depósito X1) existentes e novas descobertas de alta concentração, a Matupá tem potencial
para se tornar uma operação de mina de ouro e, no momento, a Aura está realizando estudos em geologia e metalurgia do
depósito para convertê-lo em reservas e conseguir dar início à fase de mineração e engenharia em seguida.
Em 2019, as atividades de exploração focaram no Bloco Alto Alegre, com significativas anomalias de solo para cobre e ouro
delineadas e significativos veios de alta concentração encontrados (Valdemar), além de diversas outras ocorrências de amostras
de lascas de superfícies em uma área mais ampla. Amostras do canal no veio Valdemar produziram valores de 261g/t Au, 179,2
g/t Au, 195g/t Ag e 2,73% Cu.
Embora a Aura não tivesse como foco qualquer potencial de cobre porfirítico durante a fusão com a Rio Novo, nos últimos dois
anos foram identificados fortes indícios de possíveis alterações de depósitos de cobre porfirítico. A revisão de dados históricos de
exploração feita em 2018 notou anomalias de cobre e molibdênio localizadas a 1,8 quilômetros do depósito X1 e cobre anômalo
interseccionado no Túnel FX1D0047 com 173 m a 0,11% Cu, de 20,5 a 193,56 m (fim do túnel) em 2019. Uma perfuração posterior
feita no primeiro trimestre de 2020 confirmou a anomalia com 281 m a 0,18% CuEq (Túnel F47D001).
Entretanto, estudos adicionais e atividades de exploração são necessárias para confirmar tais hipóteses e continuarão a ser feitos
durante o ano.
São Francisco
São Francisco é uma mina de lixiviação a céu aberto, localizada perto do Complexo EPP da Aura, a sudoeste do estado de Mato
Grosso, Brasil, a aproximadamente 560 km oeste de Cuiabá, capital do estado.
A mina de ouro São Francisco está em operação há mais de 10 anos e está em tratamento e manutenção desde 2016.
O local já tem uma mina industrial instalada e a maioria das autorizações prontas para retomada caso consiga provar depósitos
de ouro adicionais durante uma nova campanha geológica. Sinergias com o Complexo EPP são esperadas em caso de retomada,
uma vez que está localizada a 85 Km ao norte do complexo EPP.
Durante anos anteriores de maior contenção de caixa, pequenas explorações em minas próximas foram feitas e as reservas foram
esgotadas. A Aura avalia alternativas para a retomada do Projeto. O distrito geológico é promissor e a Aura está buscando possíveis
alvos no distrito.
Tolda Fria
O Projeto de Ouro Tolda Fria pertence 100% à Aura Minerals e foi adquirido por meio da fusão com a Rio Novo em 2018. O projeto
está localizado a aproximadamente 10 km sudeste da cidade de Manizales, no Departamento de Caldas, na Colômbia. Esta
propriedade contém significativas concentrações de mineralização e 14 km de desenvolvimento subterrâneo para acesso a
exploração, usado para completar e se enquadrar às estimativa de recursos da NI 43-101.
A Companhia continua a avaliar possíveis formas de continuar o desenvolvimento da Tolda Fria.
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RESULTADO DAS OPERAÇÕES

Detalhes de receitas líquidas, custos de produção, exaustão e amortização e margem bruta são apresentados abaixo:

0

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

Receita Líquida:
San Andres

14,228 $

16,305 $

33,138 $

24,146

Minas EPP

$

28,957

17,241

41,320

34,991

Aranzazu

17,649

16,828

35,002

27,493

60,834 $

50,374 $

109,460 $

86,630

8,104 $

$
Custo de Produção:
San Andres

14,444 $

22,026 $

21,521

Minas EPP

$

16,176

13,478

26,134

24,473

Aranzazu

13,411

12,915

27,035

24,331

37,691 $

40,837 $

75,195 $

70,325

898 $

$
Exaustão e Amortização:
San Andres

1,721 $

2,343 $

3,082

Minas EPP

$

1,958

1,387

2,989

4,191

Aranzazu

2,400

1,618

4,356

5,256 $

4,726 $

9,688 $

$

3,145
10,418

Margem Bruta:
San Andres

$

Minas EPP
Aranzazu
$

5,226 $

140 $

10,823

2,376

1,838

2,295

17,887 $

8,769 $
12,197
3,611

4,811 $

24,577 $

(457)
6,327
17
5,887

Receita Líquida
Apesar da interrupção parcial em San Andres e Aranzazu, a receita líquida para o trimestre findo em 30 de junho de 2020
aumentou US$ 10.460, um crescimento de 21% em relação ao mesmo período de 2019, como resultado do aumento da produção
e receita na EPP de US$ 11.716.
Despesas de exploração

0

San Andrés

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020
$

Minas EPP
Aranzazu

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

42 $
826

$

34 $

Gold Road

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

51 $
869
172 $

237 $
1,433
62 $

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019
109
1,784
215

-

-

8

-

902

1,092

1,740

2,108

A despesa de exploração para outros projetos EPP e Aranzazu, representa principalmente custos relacionados ao aumento dos
esforços na descoberta de novas áreas potenciais de mineração. Na Gold Road, adquirida em 27 de março de 2020, despesas de
exploração foram incorridas para detalhar as reservas e recursos da mina.

1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A

22
PÁGINA: 32 de 83

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 2

Comentário do Desempenho

Discussão e Análise da Administração

Despesas de tratamento e manutenção

As despesas de tratamento e manutenção para outros projetos no Brasil e em Rio Novo representam principalmente custos
relativos à manutenção de provisões adequadas para títulos mobiliários, contratos, licenças ambientais e manutenção adequada
dos ativos . A redução de custo em projetos do Brasil é principalmente relativa à redução de custo nas iniciativas de Rio Alegre e
São Francisco, além de estar relacionada à desvalorização do real brasileiro contra o dólar dos Estados Unidos no período.

Despesas gerais e administrativas

0
Salários, ordenados e benefícios

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020
$

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

1,298 $

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

1,638 $

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

2,545 $

2,858

930

1,530

1,567

167

786

209

370

253

649

433

Honorários da diretoria

60

38

92

77

Custo de ocupação

45

52

97

Honorários profissionais e de consultoria

483

Taxas legais, de arquivamento, listagem e agentes de transferência

(3)

Cobertura de seguros

Fusões e aquisições

-

Despesas com viagens
Despesa com pagamento baseado em ações

-

27

146

172

332

110

257

228

3

9

13

14

27

24

52

51

633

210

923

347

Despesa com depreciapção de arrendamento
$

99

28

132

Depreciação e amortização
Outros

-

3,075

$

3,577

$

7,144

$

6,215

No primeiro e segundo trimestres de 2020, a Aura incorreu em despesas relacionadas à oferta pública inicial (IPO) no Brasil. Essas
despesas estão refletidas principalmente em honorários profissionais e de consultoria e em honorários legais e de agentes de
registro, listagem e transferência, registrados em despesas Gerais e Administrativas, no montante de US$ 1.086. Contudo, essas
despesas foram capitalizadas como ativo. Para mais detalhes, consulte a Nota 9 das Demonstrações Financeiras Não Auditadas do
Segundo Trimestre de 2020 da Companhia.
Despesas financeiras

0
Despesa de acréscimo

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020
$

553 $

Despesa de juros de arrendamento (Nota 17 (b))
Encargos financeiros sobre empréstimos (Nota 13)

18
$

Despesa financeira de benefício pós-emprego
Outras despesas de juros e financeiras

1,739 $
213

$

(23) $
2,500

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

225 $
(91)
773 $
288
13 $
1,208

1,102 $
39
2,596 $
376
109 $
4,222

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019
448
29
1,462
288
28
2,255

O aumento das despesas de juros sobre dívidas é principalmente devido ao aumento na dívida bruta, já que a Companhia usou
linhas de crédito para financiar o Projeto Ernesto no Brasil (consulte a Seção 8 - Liquidez e Recursos de Capital) e a adição da dívida
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Gold Road, que tem um custo implícito de 16,5% p.a. Para mais informações, consulte a Nota 13 das Demonstrações Financeiras
O aumento nas despesas está relacionado às variações nas premissas durante 2019 para os novos ativos de direito de uso. Para
mais informações, consulte a Nota 17 das Demonstrações Financeiras
Outros ganhos (perdas)
Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020

Outros Ganhos (Perdas)
Perda líquida em opções de compra e contratos a preço fixo - Ouro

$

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

(2,988) $

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

(2,125) $

Ganho (perda) líquida em opções de compra - Cobre

(1,679)

-

Ganho (perda) líquida em derivativos de moeda estrangeira

(2,875)

282

Ganho (perda) em Opção de Valor Justo da dívida com Pandion

1,400

Foreign exchange (loss) gain

(336)

Other items
$

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

(4,433) $

(2,162)

148

-

(6,040)

(737)

757

1,400

-

(3,990)

(1,150)

(631)

219

(763)

(7,109) $

(2,361) $

(13,678) $

354
(2,201)

A perda líquida em opções de compra/venda e contratos a preço fixo para o ouro aumentou nos seis meses de 2020 devido ao
fato de os preços do mercado de ouro terem aumentado significativamente nos primeiros seis meses de 2020. Assim, a Companhia
incorreu em prejuízos realizados e não realizados com derivativos (collars a custo zero e a termo).
O ganho (perda) líquido em derivativos em moeda estrangeira e o ganho (perda) de câmbio aumentaram durante os seis meses
de 2020 devido ao fato de haver uma desvalorização significativa do real brasileiro em relação ao dólar dos Estados Unidos.
A Companhia gerencia o risco de volatidade dos preços de metais e o risco cambial (real brasileiro) com foco em proteger
parcialmente os fluxos de caixa de curto prazo (de até 6 meses). Para a prática de hedge adotada, a Companhia usa instrumentos
financeiros derivativos, como opções (collars a custo zero), operações a futura e swaps.
À medida que a liquidez aumenta, a Companhia reduz a necessidade de proteção em curto prazo. Na tabela abaixo, fornecemos
informações adicionais sobre as posições e resultados para os derivativos de ouro, cobre e moeda para o segundo trimestre de
2020 e as posições em aberto em 30 de junho de 2020:

Prejuízo realizado
2T 2020
(US$ 000)

Gold

$

Copper
Currency (BRL / USD)

2.427

Prejuízo não
realizado
2T 2020
(US$ 000)
$
561

(253)
$

2.842

Posição em aberto em
30 de junho de 2020

16,422 Ozs

$1,681/ OZ

1.5 months

4,690/ lbs

$2.71/ lb

2.3 months

US$ 13,250,000

R$ 4.55 / USD

1.0 month

1.932
$

33

Número de meses
Preço de exercício médio
projetados cobertos em
de contratos em aberto
produção em 30 de
em 30 de junho de 2020
junho de 2020*

* Premissas: (a) Ouro: considerando a Produção de ouro no 2T 2020 em San Andres e a produção de ouro no 2T 2020 em Aranzazu e na EPP; (b)
Cobre: considerando a produção de Cobre no 2T em Aranzazu; (c) considerando a Receita Líquida da EPP

O cobre foi comercializado a 2,1759 / lb no final do primeiro trimestre de 2020. Como resultado, a Companhia reconheceu ganhos
não realizados no primeiro trimestre, devido a opções detidas pela Companhia com preço de exercício acima desse nível. No final
do segundo trimestre de 2020, os preços do cobre tiveram recuperação significativa e encerraram o período comercializados a
US$ 2,7388 / lb. Como resultado, a maior parte do ganho não realizado de US$ 1.827 registrado no final do primeiro trimestre
precisou ser revertida no segundo trimestre do ano e a Companhia registrou um passivo derivativo com as opções em aberto,
vendidas pelo valor de US$ 268.
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RESUMO DOS RESULTADOS DO TRIMESTRE

As tabelas a seguir apresentam informações financeiras intermediárias consolidadas selecionadas não auditadas para cada um
dos oito trimestres findos mais recentemente. Como mencionado anteriormente, os impactos mais amplos da Pandemia têm
levado a alguns atrasos em nossas operações no Brasil e em Honduras, afetando os resultados do primeiro trimestre de 2020.
Resultados de vendas a serem refletidos no segundo trimestre de 2020.
30 de junho de
2020

Trimestre findo em
Receita Líquida
Ativos (passivos) circulantes líquidos
Imobilizado
Recuperação do “impairment” (redução ao valor recuperável) (1)
Ganho na aquisição do Projeto Rio Novo
(Prejuízo) lucro líquido do período
(Prejuízo) lucro por ação
Básico
Diluído

$ 60,834
7,409
244,225
3,985
$ 0.92
$ 0.92

31 de
dezembro de
2019
$ 48,626
$ 69,653
19,233
22,820
243,402
212,496
(17,664)
29,725

31 de março
de 2020

$ (4.06)
$ (4.02)

30 de
31 de
30 de junho de 31 de março
setembro de
dezembro de
2019
de 2019
2019
2018
$ 69,919
$ 50,374
$ 36,255
$ 34,165
9,528
(3,279)
6,179
18,374
214,361
215,059
214,441
205,197
53,701
3,799
(3,913)
(4,723)
45,179

$ 6.83
$ 6.80

$ 0.87
$ 0.87

$ (0.90)
$ (0.90)

$ (1.08)
$ (1.08)

$ 10.42
$ 10.26

30 de
setembro de
2019
$ 33,176
32,866
142,244
837
$ 0.20
$ 0.20

(1) Para o trimestre findo em 31 de dezembro de 2018, reversão de impairment registrado está relacionado ao reinício de Aranzazu.

8.

LIQUIDEZ E RECURSOS DE CAPITAL

A Administração da Companhia entende que a continuidade das operações e fluxos de caixa associados fornecerão liquidez
suficiente para continuar a financiar o nosso crescimento planejado no futuro próximo e que conforme crescermos teremos
acessos a dívida adicional para apoiar expansão adicional.
A Companhia irá, de tempos em tempos, pagar os saldos em aberto de seu crédito rotativo com fluxo de caixa operacional e fluxo
de caixa de outras fontes.
As variações na posição de caixa da Companhia durante o primeiro trimestre de 2020 são detalhadas a seguir:
0
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020
$

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de investimento
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades de financiamento
$

10,483

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019
$

1,200

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020
$

(10,791)

(1,344)

(2,896)

(3,689)

(3,204) $

(3,833) $

14,344

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019
$

6,982

(21,306)

(4,027)

(3,283)

1,550

(10,245) $

4,505

A redução na posição geral de caixa de US$ 10.245 durante o trimestre findo em 30 de junho de 2020 foi devido a:
•

Fluxo de caixa positivo das atividades operacionais de US$ 14.344

•

Caixa usado em atividades de investimento de US$(21.306) composto de aquisição de imobilizado, que inclui os seguintes
projetos não recorrentes:
o

na EPP o desenvolvimento da mina do projeto Ernesto US$(6.356)

o

em San Andres

o
•

▪

a construção de uma nova área de lixiviação US$ (1.430); e

▪

desenvolvimento de mina na área Esperanza US$ (1.226); e

o desenvolvimento da mina Gold Road US$ (2.526).

O fluxo de caixa das atividades de financiamentos de US$ (3.283) é composto de um novo empréstimo de US$ 8.000,
menos a amortização de empréstimos de curto prazo (US$ 5.117), juros pagos sobre dívidas (US$ 1.705), amortização de
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outros passivos (US$ 696), pagamento do principal de passivos de arrendamento (US$ 614), pagamentos pelo exercício
de opções de ações (US$ 107) e US$ 3.044 correspondente a dividendos declarados em dezembro de 2019 e pagos em
janeiro de 2020.

Dívida financeira

Menos de
1 ano

Total

Banco Occidente

$

1,500

Banco Atlántida

$

$

6,809

Banco Santander Brasil

1,740
$

5,459

4,633

Banco Votorantim

$

3,629

FIFOMI Linha de Crédito
$

11,733

Pandion

$

1,566

$

8,146

$

438
$

10,900

26,211

Itau

$

-

-

3,482

436

1,350

-

-

-

4,633

3,004

IXM S.A.

4-5
anos

1,500

5,658

Banco ABC Brasil S.A.

1-3
anos

1,746

71,323

-

1,502

1,064

$

5,426
$

2,063

$

33,408

833

-

17,737

3,048

6,400

-

33,367

4,548

Para uma discussão detalhada sobre as dívidas demonstradas acima, consulte a Nota 13 das Demonstrações Financeiras. No curso
normal dos negócios, a Companhia possui contas a pagar a fornecedores e outras contas a pagar, devido ao fechamento e
restauração de minas, que são discutidos nas Demonstrações Financeiras.
Atualmente, a Administração está trabalhando para substituir créditos de curto prazo por linhas de crédito de longo prazo.

9.

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Exceto conforme discutido neste MD&A, para o trimestre findo em 30 de junho de 2020 e na data deste MD&A, a Companhia
não tem obrigações contratuais fora do curso normal dos negócios.
A Companhia possui os seguintes passivos e contas a pagar futuros:
Instrumentos financeiros
Fornecedores e outras contas a pagar

Total
$

Passivos financeiros derivativos
Dívidas de curto e longo prazo

Total

$

3,892
$

Provisão para fechamento e restauração de minas
Outros passivos e arrendamentos

57,177
71,323
1,710
165,848

1-3
anos
$

3,892
$

31,746
$

Menos de
1 ano
57,177
33,408
1,249

-

$

$

$

4-5
anos

33,367

$

461
37,264

-

$

$

3,436

95,726

Acima de
5 anos

4,548

$

2,845
$

7,393

25,465

$

25,465

10. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Pagamento de royalties Irajá
Como parte da transação EPP com a Yamana Gold Inc. ("Yamana"), a Mineração Apoena S.A. ("Apoena") assinou um contrato de
royalties (o "Contrato de Royalties EPP"), datado de 21 de junho de 2016, com a Serra da Borda Mineração e Metalurgia S.A.
(“SBMM”), controlada integral da Yamana. A partir de 21 de junho de 2016, Apoena pagará para a SBMM royalties (os "Royalties")
iguais a 2,0% da receita líquida da fundição de todo o ouro extraído ou beneficiado pela Apoena (o "Metal"), vendido ou
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considerado como vendido pela ou para Apoena A partir da referida data, como a Apoena pagou Royalties sobre até 1.000.000
onças troy do metal, os Royalties devem, sem a exigência de qualquer ato ou formalidade adicional, ser reduzidos a 1,0% das
receitas líquidas da fundição sobre todo o metal vendido ou considerado como vendido pela ou para a Apoena.
Em 27 de outubro de 2017, a SBMM assinou um contrato (o “Contrato de Troca de Royalties”) com a Irajá Mineração Ltda., uma
empresa controlada por Paulo de Brito, uma empresa terceira, pela troca do Contrato de Royalties EPP por Royalty RDM (como
definido no Contrato de Troca de Royalties), sem nenhuma alteração nos termos do cálculo de royalties. A Companhia incorreu
em despesas relacionadas a royalties de US$ 860 nos seis primeiros meses de 2020 e tem um passivo em aberto em 30 de junho
de 2020 de US$ 159.
Remuneração ao Pessoal-Chave da Administração
A remuneração total paga ao pessoal-chave da Administração, remuneração dos diretores e outros executivos-chave da
Administração para o trimestre e semestre findos em 30 de junho de 2020 e de 2019 é a seguinte:
Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020
Salários e benefícios de curto prazo a empregados

$

1,091

$

973

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020
$

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

1,573

$1,413

123

112

246

216

4

51

4

297

1,218

$1,136

1,823

$1,926

Pagamentos baseados em ações
Benefícios de rescisão
$

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

$

11. TRANSAÇÃO PROPOSTA
Além do divulgado neste MD&A, a Companhia não entrou em qualquer acordo vinculante para um ativo ou aquisição ou alienação
de negócios. A Administração está empenhada em conduzir análises mais aprofundadas e, quando aplicável, negociar uma ou
mais transações para maximizar o valor de seus ativos e aumentar o valor ao acionista.

12. ESTIMATIVAS CONTÁBEIS CRÍTICAS
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.

a)

Determinação de reservas 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 usados no cálculo da
despesa de exaustão, avaliação de encargos por “impairment”, valores contábeis de ativos e previsão do momento do pagamento
dos custos de fechamento e restauração de minas.
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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, por fim, resultar na necessidade de reapresentação das referidas reservas e recursos.

b)

Redução ao valor recuperável (“impairment”) de ativos

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 FVLCD ou VIU.
A determinação do FVLCD e VIU 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 perda por
redução ao valor recuperável ou pode haver redução dos encargos de perda por redução ao 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 por redução ao 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.

c)

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 colocada 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.

d)

Provisão para fechamento e restauração de minas

Os valores registrados para as obrigações de fechamento e restauração de 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 sem risco antes dos impostos, nas 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
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julgamentos sobre a natureza, custo e época do trabalho a ser concluído e podem mudar com alterações futuras nos custos, leis
e regulamentos ambientais e práticas de remediação.

e)

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 de 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 excedente de:

f)

•

Contraprestação transferida,

•

Montante de qualquer participação de não controladores na empresa adquirida, e

•

Valor justo na data de aquisição de qualquer participação acionária na empresa adquirida sobre o valor justo dos ativos
adquiridos identificáveis é registrado como goodwill. Se esses montantes forem menores do que o valor justo dos ativos
líquidos identificados no negócio adquirido, a diferença é reconhecida diretamente no resultado como uma compra
vantajosa.

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.
É necessário julgamento para avaliar continuamente as alterações nas interpretações, regulamentos e legislação tributária, para
garantir ressarcimento integral dos passivos e garantir que os ativos, líquidos de provisões para desvalorização, sejam realizáveis.
O impacto de diferentes interpretações e aplicações pode ser significativo.

13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E OUTROS INSTRUMENTOS
Os instrumentos financeiros da Companhia em 30 de junho de 2020 consistem de caixa e equivalentes de caixa, recebíveis,
passivos derivativos, empréstimos de curto prazo e fornecedores e outras contas a pagar, apresentados ao valor justo. Os
instrumentos financeiros da Companhia são denominados em USD.
O risco de preço do ouro está principalmente associado à volatilidade que ocorrerá no mercado de commodities de metais
preciosos. Esse risco pode ser gerenciado através de hedging de uma parte da produção de óxido de ouro da Companhia, por meio
de contrato a preço fixo e contratos de opção de compra/venda. No semestre findo em 30 de junho de 2020, a Companhia
contratou collars de opções de venda/compra a custo zero, intermediados por diversas instituições financeiras, no total de 10.500
onças com preço mínimo entre US$ 1.440 e US$ 1.560 (preço de exercício médio US$ 1.520) e preço máximo entre US$ 1.555 e
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US$ 1.680 (preço de exercício médio US$ 1.639) por onça de ouro com vencimento entre 31 de março de 2020 e 31 de outubro
de 2020. Em 30 de junho de 2020, havia 7.000 onças com preços mínimos entre US$ 1.440 e US$ 1.560 (preço de exercício médio
US$ 1.496) e preços máximos entre US$ 1.520 e US$ 1.680 (preço de exercício médio US$ 1.618) por onça de ouro com vencimento
entre 31 de julho de 2020 e 31 de outubro de 2020. Em 30 de junho de 2020, a Companhia registrou um passivo derivativo nessas
opções em aberto de US$ 1.052.
O risco de preço do cobre está principalmente associado à volatilidade que ocorrerá no mercado de commodities de metais
preciosos. Esse risco pode ser gerenciado por hedging de uma parte da produção de cobre da Companhia, por meio de contrato
a preço fixo e contratos de opção de compra/venda. No semestre findo em 30 de junho de 2020, a Companhia contratou collars
de opções de venda/compra a custo zero, intermediados por diversas instituições financeiras, no total de 8.126,94 libras com
preço mínimo entre US$ 2,3002 e US$ 2,6000 (preço de exercício médio US$ 2,2120) e preço máximo entre US$ 2,4294 e US$
2,9787 (preço de exercício médio US$ 2,4378) por libra de cobre com vencimento entre 1 de fevereiro de 2020 e 31 de outubro
de 2020. Em 30 de junho de 2020, havia 4.689,96 libras com preços mínimos entre US$ 2,3101 e US$ 2,600 (preço de exercício
médio US$ 2,3722) e preços máximos entre US$ 2,6517 e US$ 2,9978 (preço de exercício médio US$ 2,7120) por onça de ouro
com vencimento entre 1 de julho de 2020 e 31 de outubro de 2020. Em 30 de junho de 2020, a Companhia registrou passivos
financeiros derivativos nessas opções em aberto de US$ 268.
O risco de crédito está principalmente associado a contas a receber e contratos derivativos. Em 30 de junho de 2020, a Companhia
considera baixo o risco de crédito com esses contratos financeiros.
O risco de taxa de juros está geralmente associado a instrumentos financeiros de taxa variável e a 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 de caixa e caixa restrito em
contas bancárias que geram taxas de juros variáveis. Alguns empréstimos no México têm taxa de juros variável baseada na LIBOR
mais 7,00% ou taxa TIEE mais 4,2%. A Companhia monitora sua exposição a taxas de juros e não possui contratos de derivativos
para gerenciar esse risco.
O risco de moeda estrangeira está geralmente associado com transações em moedas que não o dólar dos Estados Unidos. A
Companhia está exposta a ganhos e perdas financeiras resultantes de movimentações cambiais contra o dólar dos Estados Unidos.
As operações da Companhia estão localizadas em Honduras, Brasil, México e Estados Unidos. A Companhia possui montantes
suficientes de sua moeda para cobrir exigências de gastos estimados para essas moedas. Em 30 de junho de 2020, a Companhia
possuía caixa e equivalentes de caixa de US$ 26.390, dos quais US$ 22.606 em dólares dos EUA, $ 374 em dólares canadenses, R$
1.651 em reais brasileiros, $ 1.698 em lempiras hondurenhas, $ 58 em pesos mexicanos e $2 em pesos colombianos. Um aumento
ou redução de 10% na taxa de câmbio do dólar dos EUA para as moedas listadas acima teria aumentado ou diminuído o ganho da
Companhia no exercício em US$ 378.

14. GOVERNANÇA CORPORATIVA
O Conselho de Administração da Companhia e seus comitês seguem substancialmente as diretrizes para empresas de capital
aberto para garantir transparência e responsabilidade por prestação de contas aos acionistas. O conselho de administração atual
é composto por seis indivíduos, quatro deles não são independentes da Companhia e dois deles não são relacionados e, portanto,
independentes da administração. Rodrigo Barbosa atualmente não é considerado independente devido a sua função como
Presidente e CEO da Companhia. Fabio Ribeiro também não é considerado independente devido a seu trabalho como Consultor
de Tecnologia da Companhia. Richmond Fenn atualmente não é considerado independente devido a sua função temporária como
Gerente Geral Interino para a Mina Gold Road. O Sr. Brito não é considerado independente devido a sua relação com a
Northwestern. O Comitê de Auditoria é atualmente formado por dois diretores que são independentes da administração e um
diretor que não é independente.
O Comitê de Auditoria cumpre seu papel garantindo a integridade da informações relatadas por meio da revisão das
demonstrações financeiras consolidadas intermediárias e anuais antes de sua apresentação ao Conselho de Administração para
aprovação. O Comitê de Auditoria se reúne com a administração trimestralmente para revisar as demonstrações financeiras
1. Advertência sobre medidas não GAAP é apresentada na Seção 18 deste MD&A
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consolidadas, incluindo o MD&A, e discutir outros assuntos financeiros, operacionais e de controles internos. A Companhia
também contrata auditores externos para auditar suas demonstrações financeiras consolidadas anuais.
O Comitê de Auditoria revisou o MD&A, de acordo com seu estatuto, e o Conselho de Administração aprovou a divulgação aqui
contida. Adicionalmente, uma cópia deste MD&A deve ser fornecida a cada pessoa que venha a solicitá-la.

15. CONTROLES DE DIVULGAÇÃO E CONTROLES INTERNOS SOBRE
RELATÓRIOS FINANCEIROS
A Administração da Companhia é responsável pela concepção e manutenção de adequados Controles Internos sobre os Relatórios
Financeiros (“ICFR”) sob a supervisão do CEO, CFO e Controller Corporativo, parar fornecer segurança razoável sobre a
confiabilidade dos relatórios financeiros e da preparação das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as IFRS. A
Administração também é responsável pela concepção e efetividade da divulgação dos controles de divulgação (“DC&P”), sob
supervisão do CEO, CFO e Controller Corporativo, para fornecer segurança razoável que as informações materiais relacionadas à
Companhia sejam conhecidas pelas funções certificadoras da Companhia. Em 30 de junho de 2020, o CEO, CFO e Controller
Corporativo da Companhia certificaram que a DC&P é eficaz e que durante o trimestre findo em 30 de junho de 2020 a Companhia
não efetuou qualquer mudança material no ICFR que afete substancialmente ou seja razoavelmente possível que afete o ICFR da
Companhia.

16. MEDIDAS DE DESEMPENHO NÃO GAAP
Neste MD&A a Companhia incluiu o preço médio realizado do preço de ouro por onça vendida, bruto; preço médio realizado do
preço de ouro por onça - líquido de impostos de venda; custo de caixa operacional por onça de ouro equivalente produzida; custos
de caixa operacional por libra cobre produzida; EBITDA; EBITDA Ajustado; e Dívida Líquida, que não são medidas de desempenho
não GAAP. Essas medidas não GAAP não possuem qualquer significado padrão nas IFRS e, portanto, não podem ser comparadas
a medidas similares usadas por outras empresas. A Companhia entende que essas medidas fornecem informações adicionais aos
investidores, úteis ao avaliar o desempenho da Companhia e não devem ser consideradas isoladamente ou como substitutos das
medidas de desempenho preparadas de acordo com as IFRS.
A. Conciliação do resultado do trimestre com o EBITDA e EBITDA Ajustado:
Como mencionado acima, impactos mais amplos da Pandemia tem levado a alguns atrasos em nossas operações no Brasil e em
Honduras, com 4.209 e 5.060 onças de minério de ouro respectivamente prontos para envio no final do trimestre e pendentes de
disponibilidade de transporte aéreo, impactando os resultados do primeiro trimestre de 4.209, como o EBITDA Ajustado.
Resultados de vendas a serem refletidos no segundo trimestre de 2020.

0
Lucro líquido (prejuízo) do período
(Despesa) recuperação de imposto de renda
Despesas financeiras
Outros ganhos (perdas)
Depreciação
EBITDA
Reversão de “impairment” (redução ao valor recuperável)
EBITDA Ajustado

Para o trimestre
Para o trimestre
findo em
findo em
30 de junho de 2020
30 de junho de 2019
$
3,985 $
(3,914)
102
(202)
$
2,500 $
1,208
7,109
2,361
$
5,286 $
4,759
18,982
4,212
$
- $
$ 18,982
4,212

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020
$
(13,679)
10,822
$
4,222
13,678
$
9,753
24,796
$
24,796

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019
$
(8,637)
280
$
2,255
2,201
$
10,483
6,582
$
6,582

B. Conciliação das demonstrações financeiras consolidadas com os custos de caixa operacional por onça de ouro equivalente
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produzida:

0
Custo dos produtos vendidos

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020
$

Depreciação

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

42,947

$

45,563

(5,256)

Custo de produção

$

Variação no estoque

37,691

$

Total do custo de produção operacional

-

$

40,837

$

$

Custos de caixa operacional por onças de ouro equivalente produzidas

36,537

$

$

84,883
75,195

(734) $
41,327

$

80,743
(10,418)

$

70,325

(1,070)

40,625

$ 858

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

(9,688)

522

31,361

Onças de Ouro Equivalente produzidas (1)

$

(4,726)

(6,330)

Outros ajustes

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

-

(441)
$

74,125
$

983

76,273

329
70,213

$

71,573

972

981

(1) Não consideram a produção as vendas e a produção pré-comercial dos projetos Ernesto, São Francisco e Rio Alegre (2020) capitalizadas.

C. Conciliação das demonstrações financeiras consolidadas com os custos de caixa operacionais por libra de cobre equivalente
produzida:

0
Custo dos produtos vendidos

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020
$

Custo de produção relativo a operação de ouro

42,947

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019
$

45,563

(27,136)

Depreciação relativa ao cobre

$

Custo de produção
Variação no estoque

$

Total do custo operacional por libra de cobre produzida

$

Libras de cobre contido produzidas
$

$

(31,030)

84,883

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019
$

80,743

(53,492)

(53,267)

(2,400) $

(1,618) $

(4,356) $

(3,145)

13,411

12,915

27,035

24,331

(728) $
12,683

$

10,129,130

Custo de caixa por libra de cobre produzida

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

1.25

-

$

117

$

(1,000)

12,915

$

27,152

$

23,331

7,579,000
$

18,916,920

1.70 $

1.44

12,329,000
$

1.89

D. Conciliação das demonstrações financeiras consolidadas com o preço médio realizado do preço de ouro por onça vendida,
bruto;

0
Receita bruta de ouro

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2020
$

Impostos locais sobre venda de ouro

44,355 $
(1,170)

Para o trimestre
findo em
30 de junho de 2019

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2020

34,189 $
(643)

Para o semestre
findo em
30 de junho de 2019

77,198 $

60,237

(2,740)

(1,100)

Receita da de ouro, líquida de impostos de venda

43,185

33,546

74,458

59,137

Onças de ouro vendidas

25,302

26,255

46,153

46,271

Preço médio realizado de ouro por onça vendida, bruto
Preço médio realizado de ouro por onça vendida, líquido

$

1,753 $

1,302 $

1,673 $

1,302

1,707

1,278

1,613

1,278

E. Dívida Líquida:
31 de dezembro de
2019

30 de junho de 2020
Empréstimos de curto prazo

$

Empréstimos de longo prazo
Menos: Caixa e equivalentes de caixa
Menos: Caixa restrito
Dívida Líquida
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33,408

$

20,850

(26,390)

(38,870)

(188)
$

22,104

37,915

44,745

(230)
$

3,854

32
PÁGINA: 42 de 83

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - AURA MINERALS INC.

Comentário do Desempenho

Versão : 2

Discussão e Análise da Administração

F. Margem EBITDA Ajustada (EBITDA Ajustado/Receitas):

0
Receita Líquida
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustada (EBITDA Ajustado/Receitas)

Para o semestre
Para o semestre
Para os doze meses
Para os doze meses
findo em
findo em
findos em
findos em
30 de junho de 2020
30 de junho de 2019
30 de junho de 2020
30 de junho de 2019
$
109,460 $
86,630 $
249,032 $
153,970
$
24,796 $
6,582 $
72,032 $
5,946
23%
8%
29%
4%

G. Últimos doze meses - EBITDA Ajustado:

Q2-2020
Q1-2020
Q4-2019
Q3-2019
Últimos doze meses - EBITDA Ajustado

30 de junho de 2020
$
18,982
5,807
27,173
20,070
$
72,032

Q2-2019
Q1-2019
Q4-2018
Q3-2018
Últimos doze meses - EBITDA Ajustado

30 de junho de 2019
$
4,213
2,370
(245)
(392)
$
5,946

17. FATORES DE RISCO
As operações da Companhia têm riscos significativos devido à natureza das atividades de mineração, exploração e
desenvolvimento. Para mais detalhes sobre esses três riscos, consulte os fatores de risco descritos no AIF da Companhia, que
podem impactar materialmente os resultados operacionais futuros da Companhia e que poderiam levar eventos reais a diferirem
materialmente daqueles descritos nas declarações prospectivas relacionadas à Companhia.

18. DIVULGAÇÃO DE DADOS DE AÇÕES
Em 30 de junho de 2020, a Companhia tinha os seguintes itens em aberto: 4.353.684 ações ordinárias, 226.720 opções de compra
de ações e 12.653 unidades de ações diferidas.

19. ADVERTÊNCIA RELATIVA A INFORMAÇÕES PROSPECTIVAS
Este MD&A e os documentos conjuntos aqui referenciados contêm determinadas “informações prospectivas” e “declarações
prospectivas”, conforme definido nas leis de valores mobiliários aplicáveis (em conjunto denominadas “demonstrações
prospectivas”). Todas as demonstrações que não sejam de fatos históricos são demonstrações prospectivas. Demonstrações
prospectivas estão relacionadas a eventos ou desempenho futuros e refletem as estimativas atuais, previsões, expectativas ou
crenças relativas a eventos futuros da Companhia e incluem, não se limitando a, declarações relativas a: viabilidade econômica de
um projeto; planos estratégicos, incluindo os planos da Companhia a respeito de suas propriedades; o montante de reservas e
recursos minerais; o montante de produção futura em qualquer período; o montante de toneladas de resíduos minerados; o
montante do custo de mineração e frete; custos de caixa operacional por onça de ouro equivalente produzida; custos de caixa
operacionais por libra de cobre produzido; custos operacionais; taxas de decapagem e mineração; gradação e onças esperadas de
metais e minérios; expectativa de recuperação de processamento; expectativa de cronogramas; preços de metais e minérios; vida
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da mina; programas de hedge para ouro; a duração ou extensão das restrições e suspensões impostas por autoridades
governamentais, resultantes da Pandemia e o efeito que possam ter em nossas operações e resultados financeiros e operacionais;
a capacidade da Companhia de conseguir manter operações bem sucedidas com seus ativos produtivos, ou o reinício dessas
operações de forma eficiente e econômica, ou de algum modo; o impacto da Pandemia em nossa força de trabalho, fornecedores
e outros recursos essenciais, além do efeito que esses impactos, se ocorrerem, teriam em nossos negócios; e a capacidade da
Companhia de continuar em operação. Frequentemente, mas não sempre, demonstrações prospectivas podem ser identificadas
pelo uso de palavras como “espera”, “antecipa”, “planeja”, “projeta”, “estima”, “pressupõe”, “pretende”, “estratégia”, “metas”,
“objetivos” ou variações destas ou declarações de que determinadas ações, eventos ou resultados “podem”, “poderiam”,
“seriam” ou “serão” tomadas, ocorrerão ou serão alcançadas, ou a negativa de qualquer desses termos e expressões similares.
Declarações prospectivas são necessariamente baseadas em um número de estimativas e premissas que, mesmo que
consideradas razoáveis pela Companhia, são inerentemente sujeitas a incertezas e contingências de negócios, econômicas e
competitivas significativas. As declarações prospectivas neste MD&A têm como base, sem limitações, as seguintes estimativas e
premissas: a presença e continuidade de metais nos projetos da Companhia nas concentrações modeladas; volatilidade do preço
de ouro e cobre; o potencial de diversas máquinas e equipamentos; a disponibilidade de pessoal, máquinas e equipamentos a
preços estimados; taxas de câmbio; preços de venda de metais e minérios; taxas de desconto adequadas; taxas de impostos e
royalties aplicáveis às operações de mineração; custos de caixa operacionais por onça de ouro equivalente produzida; custos de
caixa operacionais por libra de cobre produzida; perdas e diluições de mineração previstas; taxas de recuperação de metais,
exigências razoáveis de contingências; nossa capacidade prevista para desenvolver infraestrutura adequada com custo razoável;
nossa capacidade esperada de desenvolvimento de projetos, incluindo financiamento desses projetos; e recebimento de
aprovações regulatórias em termos aceitáveis.
Riscos conhecidos e não conhecidos e outros fatores, muitos dos quais estão além da capacidade de previsão e controle da
Companhia, incluindo qualquer mudança nas condições e limitações impostas por autoridades governamentais em resposta à
Pandemia e a duração dessas condições e limitações, podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles contidos nas
declarações prospectivas. Referências específicas são feitas ao AIF mais recente da Companhia para discussão de alguns fatores
subjacentes das declarações prospectivas, que incluem, não se limitando a, ouro e cobre ou determinada volatilidade no preço de
commodities, variações nos mercados de dívida e capital, incertezas envolvendo a interpretação de dados geológicos, aumento
de custos, compliance ambiental e mudanças nas legislações e regulamentações ambientais, flutuações nas taxa de juros e câmbio,
condições econômicas gerais, estabilidade política e outros riscos envolvidos no setor e exploração mineral e desenvolvimento.
Os leitores ficam advertidos de que a lista supracitada de fatores não inclui todos os fatores que podem impactar as declarações
prospectivas.
Todas as demonstrações prospectivas são qualificadas por esta declaração de advertência. Dessa forma, os leitores não devem
ter confiança indevida nas declarações prospectivas. A Companhia não tem qualquer obrigação de atualizar publicamente ou de
qualquer outra forma revisar qualquer declaração prospectiva, quer como resultado de novas informações ou eventos futuros ou
de outra natureza, exceto conforme exigido por lei. Se a Companhia atualizar uma ou mais declarações prospectivas, nenhuma
inferência deve ser feita de que outras atualizações serão realizadas com relação a essas ou outras declarações prospectivas.
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1

CONTEXTO OPERACIONAL
Aura Minerals Inc. (“Aura Minerals” ou “Companhia”) é uma empresa de mineração focada na operação e
desenvolvimento de propriedades de mineração nas Américas.
A Aura Minerals é uma empresa de capital aberto com registro na Bolsa de Valores de Toronto (sob o código: ORA) e na
Bolsa de Valores de São Paulo - B3 (Símbolo: AURA32). Aura é incorporada sob a Lei das Ilhas Virgens Britânicas (BVI
Business Companies Act). A sede da Aura está localizada em Craigmuir Chambers, PO Box 71, Road Town, Tortola
VG1110, Ilhas Virgens Britânicas. Aura mantém uma sede administrativa na 78 SW 7th Street, Suite # 7144, Miami Florida
33130, Estados Unidos da América.
O acionista majoritário da Aura é a Northwestern Enterprises Ltd (“Northwestern”), uma empresa de propriedade do
Presidente do Conselho de Administração da Companhia (o “Conselho”).
A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pelo Conselho de Administração em 5 de agosto de 2020.

2

BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas da Companhia foram preparadas de acordo com
a Norma Internacional de Contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting (“IAS 34”), emitida pelo International
Accounting Standards Board (IASB). Consequentemente, algumas divulgações incluídas nas demonstrações financeiras
anuais consolidadas da Companhia preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro ("IFRS"),
emitidas pelo IASB, foram condensadas ou omitidas. Estas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas
condensadas devem ser lidas em conjunto com as últimas demonstrações financeiras anuais consolidadas da Companhia
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 ("Demonstrações Financeiras Anuais de 2019") que incluem as
informações necessárias ou úteis para o entendimento da apresentação das demonstrações financeiras e dos negócios
da Companhia.
Em particular, as principais políticas contábeis da Companhia foram apresentadas na Nota 3 das Demonstrações
Financeiras Anuais de 2019. As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas 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. Além disso,
essas demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas com base no regime de competência, exceto pelas
informações de fluxos de caixa.
As políticas contábeis adotadas nestas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas são
consistentes com as divulgadas na Nota 3 das Demonstrações Financeiras Anuais de 2019, exceto pela apuração dos
impostos sobre a renda, que consideram as taxas efetivas médias, e pela aplicação de certos pronunciamentos IFRS novos
e alterações de pronunciamentos emitidos pelo IASB, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. Os referidos
pronunciamentos IFRS novos e alterações de pronunciamentos que tiveram um impacto significativo nas demonstrações
financeiras intermediárias consolidadas condensadas da Companhia estão descritos na Nota 4 abaixo.
A moeda funcional da Companhia e da maioria de suas controladas é o dólar dos Estados Unidos (“dólar dos EUA” ou
“US$”), exceto para diversas empresas de serviços no México que possuem moeda funcional em Pesos Mexicanos
(“pesos mexicanos” ou “Mex$”) e diversas subsidiárias no Brasil em Reais (“reais” ou “US$”), respectivamente. Todos os
valores nas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas são arredondados para o milhar mais
próximo.
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
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demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas para o período de seis meses findo em 30 de junho
de 2020 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

IMPACTO DA PANDEMIA DA COVID-19
No final de 2019, um novo surto do Coronavírus (“COVID-19”) foi relatado na China. No dia 11 de março de 2020, a
Organização Mundial da Saúde declarou o surto do COVID-19 como uma pandemia.
Durante o primeiro trimestre de 2020, medidas foram tomadas pelos governos para conter a pandemia, inclusive em
alguns dos países em que Aura opera. Em 16 de março de 2020, o governo hondurenho aprovou pelo Decreto PCM 212020, entre outras coisas, a suspensão do trabalho nos setores públicos e privados, com as empresas privadas como a
Aura tendo que operar com uma força de trabalho mínima para manutenção geral de no máximo 50 pessoas. As
operações de mineração em San Andres foram interrompidas e a Aura Minerals reduziu sua força de trabalho ao número
mínimo para manter as atividades de resíduos e continuar a atender os requisitos ambientais referentes às operações e
outras atividades críticas na mina. Posteriormente, O governo hondurenho havia emitido novas ordens desde então
estendendo seu decreto previamente emitido até 24 de maio de 2020. Aura, através da concessão de uma autorização
especial do governo hondurenho, foi autorizada a retomar totalmente as operações em San Andres em 26 de maio de
2020.
Em 31 de março de 2020, o governo mexicano emitiu um decreto ordenando a suspensão de todas as atividades não
essenciais nos setores público e privado até 30 de abril de 2020, que foi estendido até 30 de maio de 2020. Entretanto,
em 12 de maio de 2020, as atividades de mineração foram incluídas como atividades essenciais pelas autoridades
mexicanas, e as empresas de mineração foram autorizadas a solicitar autorização para retomada integral de suas
atividades a partir de 18 de maio de 2020. O decreto de 31 de março de 2020 permitia que as empresas mantivessem
atividades críticas que, se forem interrompidas, poderiam resultar em um dano potencialmente irreversível que
impossibilitasse sua continuidade. Consequentemente, Aura suspendeu todas as operações não essenciais em Aranzazu
e manteve apenas atividades críticas que são necessárias para evitar a materialização de riscos de segurança e/ou
ambientais e a ocorrência de danos potencialmente irreversíveis que poderiam impedir a continuidade de nossas
operações. Em 27 de maio de 2020, Aura retomou as operações completas na mina de Aranzazu.
Aura está monitorando a evolução da pandemia e instituiu algumas medidas preventivas para assegurar a segurança de
seus trabalhadores e comunidades locais, mantendo pessoal essencial nas minas e pessoal não essencial trabalhando
remotamente.
Em 30 de junho, as moedas do Brasil e do México tinham se desvalorizado em relação a 31 de dezembro de 2019 em
36% e 22%, respectivamente, o que afetou diversos saldos das demonstrações financeiras, incluindo ganhos/perdas
cambiais (Nota 25), impostos diferidos (Nota 14) e impostos a recuperar (Nota 7).
Como resultado dos eventos e fatos descritos acima, premissas utilizadas pela Companhia, como preços futuros de
metais, taxas de câmbio e taxas de desconto, e outras premissas básicas, estão sujeitas a grande incerteza dadas as atuais
condições econômicas. A extensão em que o COVID-19 impactará as atividades ou resultados financeiros futuros
(inclusive o “impairment” de ativos não financeiros) e a duração desse impacto negativo, dependerá de
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos e não são conhecidos no momento.

4

SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas foram preparadas de acordo com as políticas
contábeis adotadas e descritas na Nota 3 das Demonstrações Financeiras Anuais de 2019, exceto pelos efeitos dos
seguintes novos e revisados pronunciamentos, que foram adotados pela Companhia a partir de 1º de janeiro de 2020.
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“Estrutura Conceitual para Relatórios Financeiros” Revisada
Em 29 de 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.
Alterações à IFRS 3 relacionadas à definição de “negócio”
Em 22 de outubro de 2018, o IASB emitiu uma alteração à “Definição de Negócio (Alterações à IFRS 3)” para esclarecer a
definição de “negócio” com o objetivo de eliminar as dificuldades existentes para determinar se uma companhia adquiriu
um negócio ou um grupo de ativos.
Alterações à IAS 1 e à IAS 8 relacionadas à definição de “materialidade”
Em 31 de outubro de 2018, o IASB emitiu uma alteração à “Definição de Material (Alterações à IAS 1 e à IAS 8)” para
esclarecer a definição de “material” e alinhar a definição usada na Estrutura Conceitual e nas normas.
5

JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS
A preparação das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas 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.
Consulte a Nota 4 das Demonstrações Financeiras Anuais de 2019 sobre as 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 que podem afetar materialmente os resultados financeiros ou os
balanços patrimoniais consolidados divulgados em períodos futuros.
Julgamentos críticos efetuados na determinação dos valores justos dos ativos e passivos identificáveis em relação à
aquisição da Gold Road Corporation (vide Nota 6 para maiores detalhes) incluem a taxa de desconto e os fluxos de caixa
associados ao valor justo de alguns itens do imobilizado adquiridos e a taxa de desconto e as probabilidades atribuídas
ao exercício da opção de pré-pagamento usada na determinação do valor justo da dívida assumida com a Pandion (Nota
13).

6

AQUISIÇÃO DA GOLD ROAD CORPORATION
Em 7 de março de 2020, Aura firmou um contrato de compra de ações para adquirir todas as ações ordinárias em
circulação da Z79 Resources, Inc. (“Z79”) (o “Contrato de Compra de Ações”) que, por meio da Z79, detém: I) participação
de 94% na Gold Road Mining Corp. ("GRMC") proprietária da Mina Gold Road localizada no estado do Arizona-EUA (o
“Projeto Gold Road”) e II) uma participação de 94% na TR-UE Vein Exploration, Inc. (“TR-UE Vein”). Aura comprou a minha
Gold Road para ampliar a diversificação de seu portfolio de minas nas Américas. A partir do 2º trimestre de 2020, a mina
Gold Road está em desenvolvimento e está sem cuidados e manutenção (“care and maintenance”).
O fechamento da aquisição do Projeto Gold Road ocorreu em 27 de março de 2020 e a contraprestação paga nos termos
do Contrato de Compra de Ações foi de US$ 1,00. Como parte da aquisição, Aura assumiu uma dívida no montante de
US$ 35 milhões (R$ 178,9 milhões), com a opção de pagar antecipadamente US$ 24 milhões (R$ 122,7 milhões) durante
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o primeiro ano, que foi avaliada ao valor justo em US$ 25,2 milhões (R$ 128,8 milhões) e garantida pela própria mina
(ver nota 13).
A transação foi considerada abrangida pelo escopo da norma IFRS 3 - Combinações de Negócios e Aura concluiu-se que
as atividades da Z79 constituem um negócio.
A alocação da contraprestação pela compra aos valores justos dos ativos e passivos (que não caixa) identificáveis é
preliminar e poderá ser revista pela Companhia à medida que informações adicionais estiverem disponíveis. As mudanças
na alocação podem ser significativas. O preço de compra e a alocação preliminar do preço de compra (expressos em
reais) é como segue:
(valores em R$)

Associado à aquisição da mina Gold Road, Aura assumiu contratos de royalties (os “Royalties”) a serem pagos a Mojave
Desert Minerals, Inc., uma empresa terceira, em valor igual a 2,0% da receita líquida (deduzindo custos de refino e
transporte) da fundição de todo o ouro extraído da mina Gold Road (os “produtos da mina Gold Road”) e 1,0% da
fundição de todo o ouro beneficiado da mina Gold Road (os “produtos processados da Gold Road”) vendidos ou
considerados como vendidos pela Gold Road.
Aura também assumiu os direitos a certas opções de comprar ou explorar vários terrenos adjacentes (sujeitas a futuros
contratos de royalties NSR) à mina Gold Road. A essas opções foi alocado um valor mínimo.
Adicionalmente, em relação à aquisição da mina Gold Road, Aura incorreu em despesas relacionadas à aquisição no
montante de US$ 91 (R$ 405), referentes a viagens e honorários legais e de agentes de registro, listagem e transferência,
registrados como despesas Gerais e Administrativas.
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7

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.
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. Aura 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. Aura observa que esses recebíveis surgem quando o minério
produzido é enviado ao comprador de acordo com o contrato aplicável. Aura não reconhece recebíveis relacionados a
minérios estimados ou ainda não produzidos. Aura reconheceu a provisão para perdas esperadas de R$ 170 em 30 de
junho de 2020.
A expectativa da Companhia é de que os impostos a recuperar sejam realizados levando em consideração as diferentes
alternativas disponíveis para Aura, incluindo: (1) reembolso por parte das autoridades governamentais, (2) crédito para
pagamentos de imposto de renda e (3) pagamento a determinados fornecedores.
8

ESTOQUES

Durante os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, o custo dos estoques reconhecidos no resultado
(Nota 20) foi de R$ 230.996 e R$ 417.758, respectivamente (2019: R$ 178.662 e R$ 311.373, respectivamente).
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9

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.
Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, a administração reconheceu R$ 7.530 como resultado
de flutuações no valor justo da opção de debet, principalmente devido a mudanças no spread de crédito utilizado na
determinação do valor justo.
Conforme mencionado na Nota 33 em 24 de junho de 2020, a Aura anunciou o lançamento de uma oferta primária e
secundária inicial com esforços de colocação restritos de recibos de depósito brasileiros - BDR. A transação foi concluída
em julho de 2020. Como resultado da transação, a Aura incorreu em despesas diretamente atribuíveis à emissão dos
novos instrumentos de capital próprio por R$ 16.736, que foram capitalizados e serão deduzidos do aumento de capital
em julho de 2020.
10 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

11 IMOBILIZADO
A movimentação do imobilizado para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 e para o exercício findo em
31 de dezembro de 2019 é a seguinte:
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Para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, despesas de exaustão e amortização de R$
28.270 e R$ 48.009 (2019: R$ 18.532 e R$ 40.004) respectivamente, foram contabilizadas como custo dos produtos
vendidos.
Os aumentos de propriedades, plantas e equipamentos foram decorrentes de: 1) o aumento do desenvolvimento de
diversas áreas dentro do complexo de minas subterrâneas de Aranzazu, que foi concluído e posteriormente reclassificado
de Ativos em Construção para Propriedades Minerais e 2) investimentos no desenvolvimento da mina de céu aberto
Ernesto (incluindo barragens de rejeito) em minas de EPP que impulsionaram principalmente as adições em Propriedades
Minerais e Terrenos e Edifícios, respectivamente.
O ativo de direito de uso corresponde às obrigações de pagamento de arrendamento discutidas na Nota 17(b).
12 FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR
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Em 30 de junho de 2020, Aura recebeu um pagamento antecipado referente a uma remessa de ouro refinado esperada
para o início de julho de 2020, no montante de R$ 13.202. Em 31 de dezembro de 2019, Aura recebeu um pagamento
antecipado referente a uma remessa de ouro refinado esperada para o início de janeiro de 2020, no montante de R$
15.656. Assim, Aura reconheceu uma receita diferida no período. Essas antecipações ocorrem de tempos em tempos e
Companhia reconhece as receitas assim que a propriedade do ouro refinado é transferida para o comprador.
13 EMPRÉSTIMOS

a) Empréstimos
i)

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

Em 18 de novembro de 2016, Aura, por meio da Minosa, recebeu outra aprovação de uma nota promissória de curto
prazo no valor de US$ 1,8 milhões (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 30 de junho de 2020, o saldo devedor da Segunda Nota Promissória era de
R$ 0 (31 de dezembro de 2019: R$ 641). Para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, Aura
incorreu despesas de juros de R$ 0 e R$ 4 (2019: R$ 51 e R$ 111), respectivamente, que foram registradas no resultado.
Em 1 de abril de 2019, Aura, 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 30 de junho de 2020, o saldo devedor da Terceira Nota Promissória era de R$ 8.214 (31
de dezembro de 2019: R$ 8.061). Para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, Aura incorreu
despesa de juros de R$ 0 e R$ 223 (2019: R$ 145 e R$ 145), respectivamente, que foram registradas no resultado.
ii) Banco ABC Brasil S.A. (“ABC Bank”)
Durante o primeiro trimestre de 2017, Aura, por meio da Apoena, firmou um contrato de empréstimo de US$ 3,2 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 30 de junho de 2020, o saldo devedor do empréstimo com o
Banco ABC era de R$ 0 (31 de dezembro de 2019: R$ 0). Para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de
2020, Aura incorreu despesa de juros de R$ 0 e R$ 0 (2019: R$ 0 e R$ 45), respectivamente, que foi registrada no
resultado.
Durante o segundo trimestre de 2019, Aura, por meio da Apoena, firmou um contrato de empréstimo de US$ 4,1 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 30 de junho de
2020, o saldo devedor era de R$ 22.517 (31 de dezembro de 2019: R$ 16.554). Para os períodos de três e seis meses
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findos em 30 de junho de 2020, Aura incorreu despesa de juros de R$ 366 e R$ 669 (2019: R$ 263 e R$ 349),
respectivamente, que foi registrada no resultado.
Durante o segundo trimestre de 2019, Aura, 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 30 de junho de
2020, o saldo devedor do Terceiro Empréstimo era de R$ 14.068 (31 de dezembro de 2019: R$ 10.915). Para os períodos
de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, Aura incorreu despesa de juros R$ 226 e R$ 413 (2019: R$ 0 e R$ 0),
respectivamente, que foi registrada no resultado.
iii) Banco Atlántida
Durante o segundo trimestre de 2017, Aura, por meio da 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 e utilizou um saldo de US$ 4,0 milhões (R$ 13,0 milhões) . Em maio de 2017, Aura 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 30 de junho de 2020, o saldo devedor do empréstimo com o Banco Atlántida era de R$
30.989 (31 de dezembro de 2019: R$ 23.979). Para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, Aura
incorreu despesa de juros R$ 0 e R$ 481 (2019: R$ 459 e R$ 893), respectivamente, que foi registrada no resultado.
iv) Santander Brasil
Durante o primeiro trimestre de 2019, Aura, 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 primeiro trimestre de 2020, Aura, por meio da Apoena, iniciou um refinanciamento do contrato de
empréstimo de US$ 4,5 milhões (R$ 19,2 milhões), que resultou em uma redução da taxa de juros anual de 7,70% para
7,18% e uma nova data de vencimento para janeiro de 2021.
Em 30 de junho de 2020, o saldo devedor do empréstimo era de R$ 25.365 (31 de dezembro de 2019: R$ 19.436). Para
os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, Aura incorreu despesa de juros de R$ 409 e R$ 761
(2019: R$ 341 e R$ 556), respectivamente, que foi registrada no resultado.
v) Banco Votorantim
Durante o segundo trimestre de 2019, Aura, 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 30 de junho de 2020, o saldo devedor
do empréstimo era de R$ 19.829 (31 de dezembro de 2019: R$ 14.756). Para os períodos de três e seis meses findos em
30 de junho de 2020, Aura incorreu despesa de juros de R$ 312 e R$ 575 (2019: R$ 0 e R$ 0), respectivamente, que foi
registrada no resultado.
vi) FIFOMI Linha de Crédito
Em 9 de dezembro de 2019, Aura, por meio da Aranzazu, celebrou uma linha de crédito denominada em pesos mexicanos
de Mex$ 69,5 milhões, ou o equivalente a US$ 3,6 milhões, (R$ 15 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
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Banco Central do México mais 4%, terminando em 11,99%, com carência de 12 meses e vencimento em 20 de novembro
de 2024. Em 30 de junho de 2020, o saldo devedor do empréstimo era de R$ 16.450 (31 de dezembro de 2019: R$
14.494). Para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, Aura incorreu despesa de juros R$ 436 e
R$ 903 (2019: R$ 0 e R$ 0), respectivamente, que foi registrada no resultado.
vii) IXM S.A. (anteriormente denominada Louis Dreyfus) (“IXM”)
Em 8 de março de 2018, Aura, por meio da 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, Aura 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%.
Em 30 de junho de 2020, o saldo devedor do empréstimo com a IXM era de R$ 64.250 (31 de dezembro de 2019: R$
64.298). Para o período três e seis meses findo em 30 de junho de 2020, Aura incorreu despesa de juros R$ 1.345 e R$
2.854 (2019: R$ 1.768 e R$ 3.425), respectivamente, que foi registrada no resultado.
viii) Banco Itaú
Durante o primeiro trimestre de 2020, Aura, por meio da Apoena, firmou um contrato de empréstimo de US$ 8,0 milhões
(R$ 41,6 milhões)com o Banco Itaú para requisitos de capital de giro. O empréstimo possui uma taxa de juros anual de
7.00%, com vencimento em março de 2023.
Em 30 de junho de 2020, o saldo devedor do empréstimo era de R$ 44.607 (31 de dezembro de 2019: R$ 0). Para os
períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, Aura incorreu despesa de juros de R$ 753 e R$ 780 (2019:
R$ 0 e R$ 0), respectivamente, que foi registrada no resultado.
ix) Empréstimo com a Pandion
Em 27 de março de 2020, com relação à aquisição da mina Gold Road, Aura assumiu um empréstimo em aberto com a
Pandion Mine Finance, LLC (“Pandion”) com valor fixo de US$ 35 milhões (R$ 178,9 milhões), com uma cláusula de prépagamento, segundo a qual se a Gold Road e Aura pagarem antecipadamente os valores antes de 27 de março de 2021,
a Gold Road e Aura terão que pagar apenas US$ 24 milhões (R$ 122,7 milhões). O vencimento do empréstimo é 30 de
novembro de 2023. O contrato de empréstimo não prevê expressamente uma taxa de juros. Assim, Aura decidiu utilizar
uma taxa de risco de crédito de 15,75% e descontou o valor do empréstimo e reconheceu um passivo em aberto de US$
25,2 milhões (R$ 128,8 milhões). Vide Nota 6 para mais informações sobre a aquisição da mina Gold Road.
Em 30 de junho de 2020, o passivo em aberto totalizava R$ 143.531 (31 de dezembro de 2019: R$ 0). Para os períodos
de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, Aura incorreu despesa de juros de R$ 5.411 e R$ 5.411 (2019: R$ 0
e R$ 0), respectivamente, que foi registrada no resultado.
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14 IMPOSTO DE RENDA
a) Imposto de renda no resultado
O resultado de imposto de renda incluído nas demonstrações consolidadas do resultado dos períodos de seis meses
findos em 30 de junho de 2020 e de 2019 é o seguinte:

Em 2019, em Aranzazu, a administração reconheceu ativo diferido ativo no valor de US$ 18.879 (R$ 76.096), referente a
prejuízos fiscais não registrados anteriormente, dado que a administração considerou que era provável que lucros
futuros sujeitos à tributação estariam disponíveis e contra os quais seriam utilizados. Durante o período de seis meses
findo em 30 de junho de 2020, conforme indicado na Nota 3, dada a significativa desvalorização do peso mexicano, o
saldo de imposto diferido ativo reduziu significativamente, resultando em uma despesa de imposto de renda diferido
registrada no período.
b) Ativos e passivos de imposto de renda diferido
Os ativos (passivos) por impostos diferidos nos balanços patrimoniais consolidados consistem em:

A movimentação na conta de imposto de renda diferido líquido foi a seguinte:
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15 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.
16 OUTRAS PROVISÕES

A responsabilidade por benefícios de longo prazo a empregados existe como resultado de requisitos legais em Honduras
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.
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17 OUTROS PASSIVOS

a) Royalty NSR

Em 2011, Aura 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% (2019: 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 30 de junho de 2020 é de aproximadamente
R$ 2.858 e espera-se que seja incorrido até 2020 (2019: R$ 7.953).
Posteriormente a 30 de junho de 2020, Aura efetuou um pagamento de royalties de R$ 1.139.
b) Obrigação de pagamento de arrendamento
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A taxa de desconto pela média ponderada aplicada aos passivos de arrendamento em 30 de junho de 2020 era de 8%
(31 de dezembro de 2019: 8%).
Os passivos de arrendamento estão incluídos dentro de passivo circulante e não circulante nos balanços patrimoniais
consolidados. 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:

18 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social autorizado
Aura autorizou um número ilimitado de ações ordinárias.
b) Opções de compra de ações
A movimentação das opções de ações da Companhia emitidas e em circulação é a seguinte:
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Em 30 de junho de 2020, Aura possuía 226.720 opções emitidas e em circulação da seguinte forma:

c)

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. Para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, as
despesas de pagamento com base em ações reconhecidas nas despesas gerais e administrativas foram de R$ 710 e R$
1.267 (2019: R$ 431 e R$ 876), respectivamente.
Para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, houve concessão de 2.400 e 2.400 opções (2019:
Para os períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2019, houve concessão de 5.000 e 5.000 opções.
19 RECEITA LÍQUIDA

20 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS POR NATUREZA

Os custos diretos de minas e usinas incluem benefícios de funcionários para os períodos de três e seis meses findos em
30 de junho de 2020 e 2019.
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21 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

No primeiro e no segundo trimestres de 2020, a Aura incorreu em despesas relacionadas a uma oferta pública inicial no
Brasil. Essas despesas são refletidas principalmente nas honorários profissionais e de consultoria e nas categorias taxas
legais, de arquivamento, listagem e transferência de agentes em geral e despesas administrativas no valor de R$ 5.269.
No entanto, essas despesas foram capitalizadas como um ativo (vide Nota 9).
22 DESPESAS DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO (CARE AND MAINTENANCE)

23 GASTOS COM EXPLORAÇÃO
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24 DESPESAS FINANCEIRAS

25 OUTRAS RECEITAS (DESPESAS), LÍQUIDAS

A perda líquida nas opções de compra e venda e nos contratos a preço fixo para ouro aumentou para o período de seis
meses em 2020 devido ao fato de que os preços no mercado de ouro aumentaram nos primeiros seis meses de 2020.
Portanto, Aura incorreu em perdas realizadas e não realizadas com derivativos (“zero cost collars” e contratos a termo).
O ganho (perda) líquido nos derivativos de moeda estrangeira e na variação cambial aumentou durante o período de seis
meses de 2020, devido à desvalorização significativa do real brasileiro em relação ao dólar dos EUA.
26 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) Atividades não monetárias de investimento e financiamento consistem de:
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e) Reconciliação dos empréstimos

27 INSTRUMENTOS FINANCEIROS
De acordo com a IFRS 9, Aura 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.
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a) Contrato a preço fixo
Durante os três meses findos em 30 de junho de 2020, Aura firmou contratos de preço fixo para hedge de 6.000 onças
de ouro com vencimento entre 3 de setembro de 2020 e 4 de setembro de 2020 a um preço médio de US$ 1.695,50 por
onça de ouro. Durante os período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, Aura firmou contratos a preço fixo para
proteger 16.000 onças de ouro com vencimento entre 4 de abril de 2020 e 15 de setembro de 2020 a um preço médio
de US$ 1.618,86 por onça de ouro. Para os períodos de três e seis meses findos 30 de junho de 2020, Aura registrou
perdas realizadas de R$ 6.024 e R$ 6.024.
Em 30 de junho de 2020, Aura possuía 5.451,78 onças de contratos a preço fixo a vencer a um preço médio de US$
1.694,92 por onça de ouro com vencimento entre 16 de junho de 2020 e 4 de setembro de 2020. Em 30 de junho de
2020, Aura registrava um passivo derivativo nesses contratos a preço fixo em aberto de R$ 2.185.
Durante os três meses findos em 30 de junho de 2019, Aura celebrou contratos de preço fixo para hedge de 11.000 onças
de ouro com vencimento entre 11 de agosto de 2019 e 14 de setembro de 2019 a um preço médio de US$ 1.308 por
onça de ouro. No período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, Aura firmou contratos a preço fixo para proteger
17.000 onças de ouro com vencimento entre 31 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2019, a um preço médio de
US$ 1.306 por onça de ouro. Para os períodos de três e seis meses findos 30 de junho de 2019, Aura registrou perdas
realizados de R$ 7.337 e R$ 3.828.
Em 30 de junho de 2019, Aura possuía 4.498 onças de contratos a preço fixo a vencer a um preço médio de US$ 1.293
por onça de ouro. Em 30 de junho de 2019, Aura registrava um passivo derivativo nesses contratos a preço fixo em aberto
de R$ 2.069.
b) Contratos de opção de compra / venda
i)

Ouro

Corporativo
Durante os três meses findos em 30 de junho de 2020, Aura entrou em contratos de colocação/chamada de custo zero
intermediados por várias instituições financeiras, em um total de 2.000 onças com preços de piso entre US$ 1.440 e US$
1.470 (preço médio de exercício de US$ 1.455) e preços de teto entre US$ 1.555 e US$ 1.600 (preço médio de exercício
de US$ 1.578) por onça de ouro expirando entre 30 de setembro, 2020 e 31 de outubro de 2020. No período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020, Aura contratou collars de opções de venda/compra a custo zero, intermediados
por diversas instituições financeiras, em um total de 10.500 onças com preço mínimo entre US$ 1.440 e US$ 1.560 (preço
médio de exercício de US$ 1.520) e preço máximo entre US$ 1.555 e US$ 1.680 (preço médio de exercício de US$ 1.639)
por onça de ouro, com vencimento entre 31 de março de 2020 e 31 de outubro de 2020. Em 30 de junho de 2020, havia
7.000 onças com preços mínimos entre US$ 1.440 e US$ 1.560 (preço médio de exercício de US$ 1.496) e preços máximos
entre US$ 1.520 e US$ 1.680 (preço médio de exercício de US$ 1.618) por onça de ouro com vencimento entre 31 de
julho de 2020 e 31 de outubro de 2020. Em 30 de junho de 2020, Aura registrava um passivo derivativo nessas opções
em aberto de R$ 5.761.
Durante os três meses findos em 30 de junho de 2019, Aura entrou em zero custo put/call collars em um total de 22.000
onças com preços de piso entre US$ 1.270 e US$ 1.350 (preço médio de exercício de US$ 1.308) e preços de teto entre
US$ 1,00 310 e US$ 1.520 (preço médio de exercício de US$ 1.385) por onça de ouro expirando entre 31 de maio de 2019
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e 31 de janeiro de 2020. Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, Aura celebrou collars de opções
de venda / compra a custo zero intermediados pela Goldman Sachs, Morgan Stanley e Auramet, em um total de 53.500
onças com preços mínimos entre US$ 1.260 e US$ 1.350 (preço médio de exercício de US$ 1.286) e preços máximos
entre US$ 1.310 e US$ 1.520 (preço médio de exercício de US$ 1.371) por onça de ouro com vencimento entre 29 de
março de 2019 e 31 de janeiro de 2020. Em 30 de junho de 2019, havia 31.500 onças com preços mínimos entre US$
1.260 e US$ 1.350 (preço médio de exercício de US$ 1.297) e preços máximos entre US$ 1.310 e US$ 1.520 (preço médio
de exercício de US$ 1.382) por onça de ouro com vencimento entre 25 de julho de 2019 e 31 de janeiro de 2020. Em 30
de junho de 2019, Aura registrava um passivo derivativo nessas opções em aberto de R$ 3.510.
Aranzazu
Durante os três meses findos em 30 de junho de 2020, Aura entrou em contratos de colocação/chamada de custo zero
intermediados por várias instituições financeiras, em um total de 2.000 onças com preços de piso entre US$ 1.650 e US$
1.650 (preço médio de exercício de US$ 1.650) e preços de teto entre US$ 1.773 e US$ 1.773 (preço médio de exercício
de US$ 1.773) por onça de ouro expirando entre 1 de fevereiro, 2020 e 31 de outubro de 2020. Durante o período de
seis meses findo em 30 de junho de 2020, Aura celebrou transações de “zero-cost put/call collars” intermediadas por
várias instituições financeiras, por um total de 5.810 onças com preço mínimo entre US$ 1.460 e US$ 1.650(preço médio
de exercício de US$ 1.587) e preço máximo entre US$ 1.720 e US$ 1.891 (preço médio de exercício de US$ 1.783) por
onça de ouro, com vencimento entre 1 de fevereiro de 2020 e 31 de outubro de 2020. Em 30 de junho de 2020, havia
3.950 onças com preços mínimos entre US$ 1.550 e US$ 1.891 (preço médio de exercício de US$ 1.564) e preços máximos
entre US$ 1.550 e US$ 1.891 (preço médio de exercício de US$ 1.780) por onça de ouro com vencimento entre 1 de julho
de 2020 e 31 de outubro de 2020. Em 30 de junho de 2020, Aura registrava um passivo derivativo sobre essas opções
em aberto no valor de R$ 455.
Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, a Aranzazu não tinha transações de “zero-cost put/call
collars”.
ii)

Cobre

Aranzazu
Durante os três meses findos em 30 de junho de 2020, Aura entrou em contratos de colocação/chamada de custo zero
intermediados por várias instituições financeiras, em um total de 2.749,96 libras com preços entre US$ 2,3101 e US$
2,3101 (preço médio de exercício de US$ 2,3101) e preços teto entre US$ 2,6517 e US$ 2,6517 (preço médio de strike de
US$ 2,6517) por libra de cobre entre 1º de julho, expirando 2020 e 31 de outubro de 2020. Durante o período de seis
meses findo em 30 de junho de 2020, Aura celebrou transações de “zero-cost put/call collars” intermediadas por várias
instituições financeiras, em um total de 8.126,94 libras com preço mínimo entre US$ 2,3002 e US$ 2,6000 (preço médio
de exercício de US$ 2,3716) e preço máximo entre US$ 2,4294 e US$ 2,9787 (preço médio de exercício de US$ 2.6604)
por libra de cobre com vencimento entre 1 de julho de 2020 e 31 de outubro de 2020. Em 30 de junho de 2020, havia
4.689,96 libras com preços mínimos entre US$ 2,3101 e US$ 2,6000 (preço médio de exercício de US$ 2,3722) e preços
máximos entre US$ 2,6517 e US$ 2,9978 (preço médio de exercício de US$ 2,7120) por onça de ouro com vencimento
entre 1 de julho de 2020 e 31 de outubro de 2020. Em 30 de junho de 2020, Aura registrou um ativo derivativo sobre
essas opções em aberto no valor de R$ 1.424.
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Durante o período de seis meses findo em 30 de junho de 2019, a Aranzazu não tinha transações de “zero-cost put/call
collars”.
iii) Derivativos de moeda brasileira
Corporativo
Em 30 de junho de 2020, havia transações de “zero-cost put/call collars” intermediadas por várias instituições financeiras
no total de US$ 6 milhões com um preço mínimo entre R$ 4,06 e R$ 5,15 (preço médio de exercício de R$ 4,33) e um
preço máximo entre R$ 4,12 e R$ 5,33 (preço médio de exercício de R$ 4,45) vencendo entre 2 de julho de 2020 e 12 de
novembro de 2020. Em 30 de junho de 2020, Aura registrou um passivo derivativo sobre essas opções em aberto no
valor de R$ 6.150.
Em 30 de junho de 2019, havia transações de “zero-cost put/call collars” intermediadas por várias instituições financeiras
no total de US$ 12.150 milhões com um preço mínimo entre R$ 3,77 e R$ 4,05 (preço médio de exercício de R$ 3,91) e
um preço máximo entre US$ 3,79 e US$ 4,10 (preço médio de exercício de R$ 3,94) vencendo entre 3 de julho de 2019
e 19 de dezembro de 2019. Em 30 de junho de 2019, Aura registrou um passivo derivativo sobre esses contratos a preço
fixo no valor de R$ 1.280.
c)

Contratos de encaminhamentos de não entrega

j)

Derivativos de moeda brasileira

Brazil
Em 30 de junho de 2020, os encaminhamentos de não entrega foram intermediados por várias instituições financeiras,
num total de US$ 7,25 milhões com uma faixa de R$ 4,23 e R$ 5,13 (preço médio de exercício de R$ 4,74) expirando
entre 2 de julho de 2020 e 22 de outubro de 2020. A partir de 30 de junho de 2020, Aura registrou um passivo derivativo
sobre esses avanços pendentes de US$ 968.
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2019, o Brasil não teve avanços de não entrega.
d) Risco de crédito
Risco de crédito representa o risco de um terceiro não honrar suas obrigações com Aura 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 30 de junho de 2020, Aura considera baixo o risco de
crédito com esses contratos financeiros.
e) Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco de Aura não conseguir cumprir suas obrigações financeiras no vencimento. Aura gerencia seu
risco de liquidez por meio de um rigoroso processo de planejamento e orçamento, que é revisado e atualizado
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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, Aura celebra contratos
que dão origem a compromissos para pagamentos futuros, conforme divulgado na tabela a seguir:

Em 30 de junho de 2020, Aura tem caixa e equivalentes de caixa de R$ 144.511 e capital circulante de R$ 39.546 (ativo
circulante, excluindo caixa restrito, menos passivo circulante).
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 30 de junho de 2020, Aura possuía caixa e equivalentes de caixa de R$ 144.512, dos quais R$ 123.793 em dólares dos
EUA, R$ 2.050 em dólares canadenses, R$ 9.042 em reais brasileiros, R$ 9.299 em lempiras hondurenhas, R$ 320 em
pesos mexicanos e R$ 9 em pesos colombianos. 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 período em R$ 2.070.
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. Aura 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 de 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 7,00% ou taxa TIEE mais 4,2%. Aura monitora sua exposição a taxas de juros e não
possui contratos de derivativos para gerenciar esse risco.
Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, um aumento nas taxas de juros de 100 pontos base (1%)
aumentaria o prejuízo consolidado e o resultado abrangente negativo do período em R$ 1.755. Uma redução nas taxas
de juros de 100 pontos base (1%) reduziria o prejuízo consolidado e o resultado abrangente negativo do período em R$
1.755.
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Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, um aumento nas taxas de juros de 100 pontos base (1%)
para os empréstimos no México com LIBOR mais 7% aumentaria o prejuízo consolidado e o resultado abrangente
negativo do período em R$ 745. Uma redução nas taxas de juros de 100 pontos base reduziria o prejuízo consolidado e
o resultado abrangente negativo do período em R$ 745.
Para o período de seis meses findo em 30 de junho de 2020, um aumento nas taxas de juros de 100 pontos base (1%)
para os empréstimos no México com TIEE mais 4,2% aumentaria o prejuízo consolidado e o resultado abrangente
negativo do período em R$ 177. Uma redução nas taxas de juros de 100 pontos base (1%) reduziria o prejuízo consolidado
e o resultado abrangente negativo do período em R$ 177.
g)

Risco de preço de commodities

Aura 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
dos controles 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 consolidado e no resultado abrangente da Companhia para o
período de seis meses de R$ 40.048. 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 consolidado e no resultado
abrangente da Companhia para o período de seis meses de R$ 18.826.
h) Valor justo dos instrumentos financeiros
O valor justo dos ativos e passivos financeiros da Companhia, mensurados ao valor justo de forma recorrente em 30 de
junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019, estão sumarizados na tabela a seguir:
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A Aura 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. 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.
Aura 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.
28 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. Aura 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,
Aura 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, Aura 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, Aura não pagou dividendos. No final de 2019,
Aura declarou dividendos em 27 de dezembro de 2019.

25| Aura Minerals Inc.
PÁGINA: 69 de 83

Aura Minerals Inc.

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2020 - AURA MINERALS INC.

Versão : 2

Notas
explicativas da administração às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas
Notas
Explicativas
condensadas
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.
(Não auditado)

Em janeiro de 2020, Aura pagou dividendos no valor de US$ 3.044 (R$ 13.556).
Em 22 de junho de 2020, o conselho de administração da Companhia aprovou uma política de dividendos, onde Aura
determinará um dividendo anual com base em 20% de seu EBITDA ajustado anual menos sustentando despesas de capital
e despesas de capital de exploração, a pagar como dividendos em dinheiro aos detentores de suas ações. Espera-se que
os dividendos sejam declarados e pagos uma vez por ano a partir de 2021, com base nos resultados do ano anterior, com
data recorde ou logo após o anúncio dos resultados financeiros anuais da Companhia. Como tal, qualquer dividendo a
pagar sob a Política de Dividendos será pago no segundo trimestre de cada ano.
29 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Remuneração ao Pessoal-Chave da Administração
A remuneração total paga ao pessoal-chave da Administração, remuneração dos diretores e outros executivos-chave da
Administração para os períodos findos em 30 de junho de 2020 e de 2019 é a seguinte:

Pagamento dos royalties Iraja
Como parte da transação EPP com a Yamana Gold Inc. ("Yamana"), Mineração Apoena S.A. ("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”), controlada integral da Yamana. A partir de 21 de junho de 2016, Apoena deveria pagar para
a SBMM royalties (os "Royalties") iguais a 2,0% da receita líquida da fundição de todo o ouro extraído ou beneficiado
pela Apoena (o "Metal"), vendido ou considerado como vendido pela ou para Apoena A partir da referida data, como a
Apoena pagou Royalties sobre até 1.000.000 onças troy do metal, os Royalties devem, sem a exigência de qualquer ato
ou formalidade adicional, ser reduzidos a 1,0% das receitas líquidas da fundição sobre todo o metal vendido ou
considerado como vendido pela ou para a Apoena.
Em 27 de outubro de 2017, SBMM assinou um contrato (o “Contrato de Troca de Royalties”) com Irajá Mineração Ltda.,
uma empresa controlada por Paulo de Brito, uma empresa terceira, pela troca do Contrato de Royalties EPP pelos Royalty
RDM (como definido no Contrato de Troca de Royalties), com nenhuma alteração nos termos e no cálculo dos royalties.
Aura incorreu em despesas relacionadas a royalties no valor de R$ 4.088 nos seis meses de 2020 e tem um passivo em
aberto em 30 de junho de 2020 de R$ 871.
Nota Promissória para a Rio Novo
Ao concluir a combinação de negócios com a Rio Novo, Aura assumiu as obrigações das notas promissórias emitidas pela
Rio Novo em favor da Northwestern (Nota 14).
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Contrato de Royalties para a Rio Novo
Aura, por meio de sua controlada integral Rio Novo, mantém um contrato de royalties com Mineração Santa Elina Ind. E
Com. S.A., segundo o qual a controlada deve pagar 1,2% da receita líquida da fundição sobre todo o ouro extraído ou
vendido, a partir do momento em que a sua produção comercial for declarada. A controlada está atualmente em fase
de reparos e manutenção.
30 INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
Os segmentos operacionais reportáveis foram identificados como a Mina de San Andres, as Minas EPP, a Mina de
Aranzazu, Corporativo, Projetos Almas, Matupá e Tolda Fria (anteriormente divulgado como "Projetos Rio Novo") e Gold
Road. Aura 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 período de tres e seis meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019, as informações por segmento são as
seguintes:

(1) Os Projetos Almas, Matupá e Tolda Fria não são projetos em operação e não estão gerando receitas. A Administração mantém esses ativos em tratamento e manutenção.
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(1) Os Projetos Almas, Matupá e Tolda Fria não são projetos em operação e não estão gerando receitas. A Administração mantém esses ativos em tratamento e manutenção.

(1) Os Projetos Almas, Matupá e Tolda Fria não são projetos em operação e não estão gerando receitas. A Administração mantém esses ativos em tratamento e manutenção.
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(1) Os Projetos Almas, Matupá e Tolda Fria não são projetos em operação e não estão gerando receitas. A Administração mantém esses ativos em tratamento e manutenção.

As receitas da Mina de San Andres e das Minas EPP estão relacionadas à venda de ouro refinado. A receita da Mina de
Aranzazu está relacionada à venda de concentrado de ouro e cobre. As receitas da Companhia estão concentradas em
um número reduzido de clientes e a Administração monitora continuamente o relacionamento com seus clientes.
31 COMPROMISSOS E CONTINGÊNCIAS
a) Compromissos operacionais
Aura 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 Aura
no futuro, quando certos eventos ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Aura 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$4.134 (2019: R$ 2.826) para perdas contingentes relacionadas a ações judiciais em andamento está
incluída em outras provisões em 30 de junho de 2020.
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32 LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO
O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) atribuível aos proprietários da Companhia
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o ano.
O lucro (prejuízo) 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 (prejuízo) diluído por ação se estiverem dentro do dinheiro, exceto onde tal conversão seria anti
diluidora. Em 30 de junho de 2020, Aura possuía um total de 26.397 opções de ações e 12.653 unidades de ações diferidas
(“DSUs”) que estavam dentro do dinheiro, porém, devido ao fato de que Aura reportou prejuízo no ano, os efeitos desses
instrumentos conversíveis resultariam em um efeito anti dilutivo. Assim, esses itens não foram considerados no cálculo
do lucro (prejuízo) diluído por ação.
A tabela a seguir resume a atividade do período de seis meses findo em 30 de junho:

33 EVENTOS SUBSEQUENTES
Empréstimo do Banco Atlantida
Aura, por meio da Minosa, está em negociações para um empréstimo de capital de giro com o Banco Atlantida no valor
de US$ 4,0 milhões (R$ 21,9 milhões). O novo empréstimo tem taxa de juros de 7,5% cobrada de acordo com o uso do
crédito. A garantia é a cessão do adendo Auramet, com direito de negociação mínima de 1.000 oz/trimestre e conta de
custódia que receberá todos os fundos a partir de 1.000 por trimestre oz para este adendo. O desembolso do empréstimo
está previsto para agosto de 2020.
Oferta Pública Inicial (IPO) na B3
Em 24 de junho de 2020, Aura anunciou que lançaria uma oferta pública primária e secundária inicial com esforços
restritos (“Oferta”) de colocação de recibos de depósito brasileiros (“BDR”), com cada BDR representando uma ação da
Companhia. Os BDRs oferecidos na Oferta foram aprovados para listagem na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (a "B3"). O
lançamento da Oferta seguiu o anúncio da Companhia em 1º de junho de 2020 de sua retomada do processo iniciado no
primeiro trimestre de 2020 para explorar uma possível oferta pública inicial no Brasil, anteriormente suspensa pela Aura
à luz da pandemia global COVID-19.
A Oferta consistiu em (i) uma oferta pública primária com esforços restritos de, inicialmente, 331.033 BDRs (a "Oferta
Primária" e as "BDRs de Oferta Primária"), representando 331.033 Ações, e uma oferta pública secundária com esforços
restritos de, inicialmente, 626.090 BDRs por um determinado acionista da Companhia (o "Acionista Vendedor de Oferta
Básica") (a "Oferta Secundária" e a "Oferta Secundária BDRs", e a Oferta Primária , juntamente com a Oferta Secundária,
a "Oferta Básica", e os BDRs de Oferta Primária, juntamente com os BDRs de Oferta Secundária, os BDRs de Oferta
Básica), representando 626.090 Ações, no mercado não organizado de balcão, exclusivamente para investidores
profissionais, conforme definido pela regulamentação local.
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O número de BDRs de Oferta Básica foi aumentado em 6.430 BDRs, oferecidos por um determinado acionista individual
da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço dos BDRs de Oferta Base (os "BDRs adicionais"). O preço por
BDR foi fixado em R$ 820,00, após a conclusão do processo de bookbuilding e a aprovação do Preço por BDR pelo
Conselho de Administração da Companhia, ocorrida em 2 de julho de 2020.
O valor bruto total dos BDRs de Oferta Básica e dos BDRs adicionais (incluindo as Ofertas Primárias e Secundárias) foi de
R$ 790.113 e foi liquidada em 7 de julho de 2020. Os rendimentos brutos para Aura da Oferta Primária foram de
R$ 271.447, antes de deduzir o desconto de subscrição e as despesas estimadas da Oferta.
Além das BDRs adicionais, o número de BDRs de Oferta Básica pode ser aumentado em até 15%, correspondendo a até
143.568 BDRs, dos quais 49.655 BDRs devem ser oferecidos pela Companhia e 93.913 BDRs devem ser oferecidos pelo
Acionista Vendedor de Oferta Básica, nas mesmas condições e pelo mesmo preço da Oferta Básica BDRs , de acordo com
uma opção concedida pela Companhia e pelo Acionista Vendedor de Oferta Básica ao Subscritor Brasileiro que atuará
como agente de estabilização, para fins dos serviços de estabilização do preço das BDRs em relação à Oferta.
Aura espera utilizar os recursos líquidos da Oferta para financiar (i) desenvolvimento contínuo, manutenção e expansão
dos ativos produtores da Companhia; (ii) exploração e desenvolvimento de projetos ainda não em produção comercial;
e (iii) reforço da estrutura de capital da Companhia.
Aura espera que a liquidação dos BDRs de Loteamento Adicional (se a opção relacionada for exercida) ocorra até 6 de
agosto de 2020, e a conclusão da Oferta ocorra até 11 de agosto de 2020.
No dia 7 de julho, após a conclusão do IPO no Brasil, Aura recebeu o pagamento de R$ 256.316, líquido das comissões e
taxas de subscrição, do agente depositário e de outras comissões e taxas.
Desdobramento de Ações Esperado
Em 5 de agosto de 2020, a Aura anunciou a aprovação do desdobramento das ações de emissão da Companhia, de forma
que cada ação emitida será desdobrada em 15 (quinze) ações (“Desdobramento de Ações”). Assim, em decorrência do
Desdobramento de Ações, os acionistas passarão a deter, para cada ação atualmente detida, 15 (quinze) ações de
emissão da Companhia.
Em função do Desdobramento de Ações, os recibos de depósito brasileiros emitidos ou a serem emitidos em razão da
oferta pública de distribuição primária e secundária de BDRs, com esforços restritos, previamente anunciada, serão
divididos na mesma proporção do Desdobramento de Ações (“Desdobramento de BDRs”), de forma que, em decorrência
do Desdobramento de BDRs, para cada BDR atualmente detido, seus titulares passarão a deter 15 (quinze) BDRs de
emissão da Companhia.
A Companhia divulgará ao mercado a(s) data(s) de corte e a(s) prevista(s) data(s) de crédito para o Desdobramento de
Ações e para o Desdobramento de BDRs, assim como demais datas e detalhes relevantes, em tempo oportuno.
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Relatório de revisão especial

Aos Administradores e Acionistas
Aura Minerals Inc.

Introdução

1Efetuamos uma revisão especial das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas da Aura Minerals Inc. e
suas controladas (“Companhia”), na extensão descrita no parágrafo 3 a seguir, referentes aos períodos de três e de seis meses findos
em 30 de junho de 2020, elaboradas de acordo com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting,
emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), sob a responsabilidade da sua Administração, em atendimento às
disposições previstas na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários - CVM 480/2009.

2As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas da Aura Minerals Inc. e suas controladas referentes aos
períodos de três e de seis meses findos em 30 de junho de 2020, elaboradas de acordo com a norma internacional de contabilidade
IAS 34 - Interim Financial Reporting, compreendendo o balanço patrimonial consolidado condensado em 30 de junho de 2020 e as
respectivas demonstrações consolidadas condensadas do resultado e do resultado abrangente, para os períodos de três e de seis
meses findos nessa data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data,
foram revisadas pelos auditores independentes da Aura Minerals Inc., PricewaterhouseCoopers LLP Canadá, que emitiram relatório de
revisão, de acordo com as normas internacionais de revisão de informações intermediárias (ISRE 2410 - Review of Interim Financial
Information Performed by the Independent Auditor of the Entity), sem ressalvas, com data de 5 de agosto de 2020. Nossa revisão
especial foi efetuada levando-se em consideração as normas específicas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC
aplicáveis a trabalhos dessa natureza.

Alcance da revisão especial

3Nossa revisão das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas, mencionadas no parágrafo 1 compreendeu:

(a) A leitura das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas da Aura Minerals Inc. e suas controladas e
discussão com os Administradores da Aura Minerals Inc. sobre os critérios utilizados para a preparação das demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas.

(b) A leitura do relatório de revisão dos auditores independentes, mencionado no parágrafo 2, e discussão com os auditores
independentes da Companhia, PricewaterhouseCoopers LLP Canadá, sobre os procedimentos de revisão efetuados.

4Nesse contexto, nossa revisão especial não representa um exame de acordo com as normas brasileiras ou internacionais de auditoria
e, consequentemente, não estamos em condições de emitir, e não emitimos, uma opinião sobre as demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas da Aura Minerals Inc. e suas controladas.
Aura Minerais Inc.

Conclusão

5 Com base em nossa revisão especial e em conformidade com os procedimentos descritos no parágrafo 3 acima, não temos
conhecimento de qualquer modificação relevante que deva ser feita nas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas
condensadas da Aura Minerais Inc. e suas controladas, referentes aos períodos de três e de seis meses findos em 30 de junho de
2020, expressas em Reais, para que as mesmas atendam às normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, especialmente
da Instrução CVM 480/2009.
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Ênfase

6 Conforme descrito na Nota 2 às demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas, a Aura Minerais Inc. tem como
política apresentar, para uso geral nos mercados em que atua, suas demonstrações financeiras consolidadas em inglês, de acordo
com as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS"), emitidas pelo IASB, e com a moeda de apresentação em dólares estadounidenses (US$), que é a moeda funcional da Companhia. As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas
anexas, apresentadas em português e em reais (R$), foram preparadas de acordo com a Instrução CVM 480/2009. Em vista disso, as
presentes demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas podem não ser adequadas para outros propósitos.

Brasília, 5 de agosto de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Marcos Magnusson de Carvalho
Contador CRC 1SP215373/O-9

O relatório de revisão abaixo é a tradução do relatório originalmente emitido em inglês sobre as demonstrações financeiras
consolidadas condensadas da Aura Minerals Inc. para os períodos de três e de seis meses findos em 30 de junho de 2020 e de 2019,
expresso em dólares americanos, também originalmente emitidos em inglês. Em caso de divergência, a versão em inglês do relatório
de revisão e as demonstrações financeiras consolidadas deve prevalecer.
Aos Acionistas da Aura Minerals Inc.
Introdução
Revisamos o balanço patrimonial consolidado condensado da Aura Minerals Inc. e suas controladas (a Companhia) em 30 de junho de
2020 e as respectivas demonstrações consolidadas condensadas do resultado e do resultado abrangente, para os períodos de três e
de seis meses findos nessa data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findos
nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. A administração é responsável
pela preparação e apresentação dessas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas de acordo com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS) aplicáveis à preparação de
demonstrações financeiras intermediárias, incluindo a Norma Internacional de Contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias consolidadas
condensadas com base em nossa revisão.
Escopo da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas internacionais de revisão de informações intermediárias - ISRE 2410 - Review of
Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity. Uma revisão de informações financeiras
intermediárias consiste em indagações, principalmente dos responsáveis por assuntos financeiros e contábeis, e aplicação de
procedimentos analíticos e outros procedimentos de revisão. Uma revisão tem um escopo substancialmente menor do que uma
auditoria conduzida de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria e, consequentemente, não nos permite obter segurança de
que teríamos conhecimentos de todos os assuntos relevantes que poderiam ser identificados em uma auditoria. Consequentemente,
não expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum assunto que pudesse nos fazer acreditar que as demonstrações
financeiras intermediárias consolidadas condensadas não estão preparadas, em todos os aspectos relevantes, de acordo as Normas
Internacionais de Relatório Financeiro aplicáveis à preparação de demonstrações financeiras intermediárias, incluindo a Norma
Internacional de Contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting.
Outros assuntos
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As informações comparativas para o balanço patrimonial consolidado são baseadas nas demonstrações financeiras auditadas em 31
de dezembro de 2019. Conduzimos nossa auditoria de acordo com as normas de auditoria geralmente aceitas no Canadá e emitimos
nosso relatório de auditoria em 14 de fevereiro de 2020.
PricewaterhouseCoopers LLP
Contadores Profissionais Certificados, Contadores Públicos Licenciados
5 de agosto de 2020
Toronto, Canadá
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Pareceres e Declarações / Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
AURA MINERALS INC.
constituída nas Ilhas Virgens Britânicas
Companhia sob o nº 1932701
(a Companhia)

Ata de reunião do Comitê de Auditoria da Companhia
Realizada Por telefone
Em 04 de Agosto de 2020 às 16:00 horas da costa leste dos EUA
Presentes
Stephen Keith (Presidente) (por telefone)
Philip Reade (por telefone)
Participantes
Rodrigo Barbosa (por telefone)
Kleber Cardoso (por telefone)
Miguel Serva (por telefone)
Hisham Mohammad (por telefone)
Mariano Ortego / PwC Canadá (por telefone)
Manuel Pereyra / PwC Canadá (por telefone)
1 O Presidente informou que cada conselheiro havia sido notificado ou dispensado da reunião, e que a reunião havia sido convocada
de acordo com o Contrato Social da Companhia, que um quórum estava presente e que a reunião estava aberta.
2 O Presidente informou que o objetivo da reunião era que os diretores considerassem os seguintes assuntos (os Assuntos da
Reunião) e, caso julgado apropriado, aprovassem esses Assuntos da Reunião e a conduta da Companhia em relação aos mesmos:
(a) a aprovação de:
(i) as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia e o MD&A do trimestre fiscal findo em 30 de Junho de 2020 (as
Demonstrações Financeiras e Relatórios); e
(ii) as demonstrações financeiras da Companhia para o trimestre fiscal findo em 30 de Junho de 2020, em português (as
Demonstrações Financeiras Adicionais).
(iii) a apresentação de Earnings’ Call (a Apresentação de Resultados), a ser apresentada pela administração aos investidores da Aura
após sua aprovação pelo Conselho de Administração.
3 Os seguintes documentos foram apresentados na reunião:
(a) as Demonstrações Financeiras e Relatórios;
(b) as Demonstrações Financeiras Adicionais;
(c) a Apresentação de Resultados.
Após discussão e consideração cuidadosa dos Assuntos da Reunião, FOI RESOLVIDO EM UNANIMIDADE QUE:
(a) as Demonstrações Financeiras e Relatórios, as Demonstrações Financeiras Adicionais e a Apresentação de Resultados devem e
são neste ato aprovadas e recomendadas ao Foi então observado pelo Presidente que todos os Assuntos da Reunião haviam sido
discutidos, cuidadosamente considerados e aprovados por todos os conselheiros da Companhia.
4 O Sr. Ortego e o Sr. Pereyra apresentaram o relatório do Comitê de Auditoria da PwC (o “Relatório da PwC”) para o trimestre findo
em 30 de Junho de 2020. O Sr. Ortega e o Sr. Pereyra revisaram o Relatório da PwC juntamente com o Comitê de Auditoria.
5 O Presidente perguntou a cada conselheiro que havia participado por telefone se eles puderam ouvir e ser ouvidos durante a
reunião, e cada conselheiro confirmou nesse sentido.
6 Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
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Ata assinada como um registro preciso dos trabalhos da reunião.
Assinada por Stephen Keith, Presidente do Comitê de Auditoria
Assinada por Kleber Cardoso, Secretário da Companhia
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO
RODRIGO CARDOSO BARBOSA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.853.502-X, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n.º 251.193.308-00, residente em 4090 Barbarossa Ave.,
Miami, FL, 33133, Estados Unidos da América;
JOÃO KLEBER CARDOSO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 27.456.554-7, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n.º 216.944.038-07, residente em 621 Santurce Ave., Coral
Gables, FL, 33143, Estados Unidos da América;
Cada em sua capacidade, respectivamente, de Diretor Presidente e Diretor financeiro de AURA MINERALS INC., companhia
constituída sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas, com número de registro 1932701 e registered office em Craigmur Chambers, P.O.
Box 71, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob
o n.º 07.857.093/0001-14 ("Companhia"),
Como responsáveis por fazer elaborar as informações financeiras trimestrais da Companhia para o período de três meses encerrado
em 30 de junho de 2020, em português e em reais, preparadas de acordo com as normas contábeis internacionais emitidas pelo
International Accounting Standards Board – IASB, juntamente com o relatório do auditor independente emitido por
PricewaterhouseCoopers LLP (Canada) e o relatório de revisão especial elaborado por Pricewaterhouse Coopers Auditores
Independentes (Brasil) ("Informações Financeiras Trimestrais", neste ato declaram que:
(i)reviram e discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório do auditor independente emitido por
PricewaterhouseCoopers LLP (Canada) e o relatório de revisão especial elaborado por Pricewaterhouse Coopers Auditores
Independentes (Brasil);
(ii)reviram e discutiram e concordam com as Informações Financeiras Trimestrais; e
(iii)as únicas diferenças entre as Informações Financeiras Trimestrais elaboradas pela PricewaterhouseCoopers LLP apresentadas no
Canadá e as Informações Financeiras Trimestrais elaboradas pela Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes apresentadas
no Brasil são a conversão dos valores expressos em dólares dos Estados Unidas da América para Reais e a tradução das
Demonstrações Financeiras de inglês para português.
Miami, Flórida, Estados Unidos da América, 5 de agosto de 2020.
RODRIGO CARDOSO BARBOSA
JOÃO KLEBER CARDOSO
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor
Independente
DECLARAÇÃO
RODRIGO CARDOSO BARBOSA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 24.853.502-X, inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n.º 251.193.308-00, residente em 4090 Barbarossa Ave.,
Miami, FL, 33133, Estados Unidos da América;
JOÃO KLEBER CARDOSO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 27.456.554-7, inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia sob o n.º 216.944.038-07, residente em 621 Santurce Ave., Coral
Gables, FL, 33143, Estados Unidos da América;
Cada em sua capacidade, respectivamente, de Diretor Presidente e Diretor financeiro de AURA MINERALS INC., companhia
constituída sob as leis das Ilhas Virgens Britânicas, com número de registro 1932701 e registered office em Craigmur Chambers, P.O.
Box 71, Road Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob
o n.º 07.857.093/0001-14 ("Companhia"),
Como responsáveis por fazer elaborar as informações financeiras trimestrais da Companhia para o período de três meses encerrado
em 30 de junho de 2020, em português e em reais, preparadas de acordo com as normas contábeis internacionais emitidas pelo
International Accounting Standards Board – IASB, juntamente com o relatório do auditor independente emitido por
PricewaterhouseCoopers LLP (Canada) e o relatório de revisão especial elaborado por Pricewaterhouse Coopers Auditores
Independentes (Brasil) ("Informações Financeiras Trimestrais", neste ato declaram que:
(i)reviram e discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório do auditor independente emitido por
PricewaterhouseCoopers LLP (Canada) e o relatório de revisão especial elaborado por Pricewaterhouse Coopers Auditores
Independentes (Brasil);
(ii)reviram e discutiram e concordam com as Informações Financeiras Trimestrais; e
(iii)as únicas diferenças entre as Informações Financeiras Trimestrais elaboradas pela PricewaterhouseCoopers LLP apresentadas no
Canadá e as Informações Financeiras Trimestrais elaboradas pela Pricewaterhouse Coopers Auditores Independentes apresentadas
no Brasil são a conversão dos valores expressos em dólares dos Estados Unidas da América para Reais e a tradução das
Demonstrações Financeiras de inglês para português.
Miami, Flórida, Estados Unidos da América, 5 de agosto de 2020.
RODRIGO CARDOSO BARBOSA
JOÃO KLEBER CARDOSO
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Motivos de Reapresentação
Versão

Descrição
2 Atualização do Relatório de Revisão Especial.
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