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BEMISA HOLDING S.A. 
CNPJ nº 08.720.614/0001-50

1. Contexto operacional: A Bemisa Holding S.A. (“Bemisa Holding” ou “Companhia”) 
foi constituída em março de 2007, com sede na Avenida Rio Branco nº 108, sala 2501, 
parte- Rio de Janeiro. A Companhia tem como objeto social a pesquisa mineral com 
prospecção, exploração, desenvolvimento de lavra, industrialização, comercialização 
e exportação de bens minerais, a prestação de serviços de transporte ferroviário de 
carga, bem como participação em outras Companhias, na condição de acionista ou 
sócio quotista. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui participações de 
100% do capital de três controladas, denominadas Bemisa Mineração e Logística S.A 
(“Bemisa Logística”) , Três Picos Participações e Empreendimentos Ltda (“Três Picos”) 
e Bemisa Água Azul Mineração Ltda (“ Bemisa Água Azul”) conforme detalhado na Nota 
9. Em 01 de outubro de 2021, a Companhia obteve a licença de instalação para a fase 
de Lavra Experimental do projeto Água Azul localizado no estado do Pará. O controle 
da Companhia é exercido pelo Opportunity Holding FIP MIE, que detém 100,00% das 
ações ordinárias. Reestruturação societária: Em 01 de setembro de 2020, a controlada 
Bemisa- Brasil Exploração Mineral S.A aprovou a incorporação da Mineração Baratinha 
S.A que detinha a operação de minério de ferro no município de Antônio Dias, no Estado 
de Minas Gerais, chamada de Mina de Baratinha e, em 2018, obteve a Concessão 
de Lavra para alcançar a capacidade instalada do projeto de 2 milhões de toneladas 
por ano, cujo valor do acervo líquido incorporado foi de R$232.524. Combinação de 
negócios- Aquisição Bemisa MG: Em 04 de maio de 2020, a Mineração Baratinha S.A. 
(“Mineração Baratinha”) adquiriu 122.043 quotas da empresa Bemisa MG Patrimonial 
Ltda. (“Bemisa MG”, anteriormente chamada de MR Empreendimentos Ltda) pelo valor 
total de R$83.500 correspondente a 100% do total das quotas. Em atendimento ao 
CPC 15- Combinação de Negócios e a Instrução Normativa RFB nº 1.700 de 2017, a 
controlada estudou a Alocação de Preço de Compra (PPA) com a finalidade de identi-
ficar o valor justo dos ativos e passivos adquiridos, e identificar eventuais valores pagos 
por ágio (goodwill). O laudo foi elaborado por empresa independente especializada e 
foram identificados como ativos suscetíveis a ajuste a mercado, o terreno e o direito de 
exploração mineral. Esses ativos foram avaliados e as respectivas mais-valias / me-
nos-valias foram apuradas de forma individualizada. O patrimônio líquido da adquirida 
ajustado a valor justo na data da aquisição é de R$9.471 e foi apurado um ágio por 
rentabilidade futura (Goodwill) de R$74.029. Incorporação da Mineração Baratinha pela 
Bemisa Brasil: Em 01 de setembro de 2020, a Bemisa- Brasil aprovou a incorporação da 
Mineração Baratinha S.A. (“Mineração Baratinha”) que detinha a operação de minério 
de ferro no município de Antônio Dias, no Estado de Minas Gerais, que em 2018, obteve 
a Concessão de Lavra para alcançar a capacidade instalada do projeto de 2 milhões de 
toneladas por ano, cujo valor do acervo líquido incorporado foi de R$232.524. Incorpo-
ração da Bemisa MG pela Bemisa Brasil: Em 01 de setembro de 2021, a Bemisa- Brasil 
aprovou a incorporação da então controlada Bemisa MG, cujo valor do acervo líquido 
incorporado foi de R$16.367. A seguir apresentamos os ativos e passivos incorporados 
da MR Empreendimentos na Bemisa Brasil:
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 22
Despesa antecipada 2
Outros 4

Total Circulante 28
Não circulante
Imobilizado 16.342

Total Não circulante 16.342
Total do Ativo 16.370
Passivo
Circulante

Fornecedores 1
Impostos a recolher -
Outras obrigações a recolher 2

Total Circulante 3
Patrimônio líquido

Capital social 17.155
Prejuízo acumulado (788)

Total Patrimônio líquido 16.367
Total do Passivo 16.370
Incorporação da Bemisa Brasil Exploração Mineral na Bemisa Holding: Em 01 de ou-
tubro de 2021, foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, a incorporação da 
Bemisa Brasil Exploração Mineral, na Bemisa Holding, cujo valor do acervo líquido de 
incorporação foi de R$470.427. O laudo atestando o acervo líquido para a incorpora-
ção, foi emitido em 01 de outubro de 2021 com os saldos de 31 de agosto de 2021, e 
a movimentação do mês de setembro, conforme deliberada na ata de incorporação, 
também foi absorvida pela Bemisa Holding, sendo os saldos efetivamente incorporados 
os de 30.09.2021 conforme abaixo:

Laudo Acervo 
Líquido

31/08/2021

Saldo contábil 
incorporados

30/09/2021
Ativo
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 101 127
Títulos e valores mobiliários 141.494 167.090
Adiantamentos 252 713
Contas a receber 70.429 65.932
Estoques 8.507 9.107
Impostos a recuperar 4.548 4.924
Despesa antecipada 1.614 1.379
Contas a receber partes relacionadas 4 -
Outros 16 42

Total Circulante 226.965 249.314
Não circulante

Despesa antecipada 86 86
Outros créditos 3.868 3.901
 3.954 3.987
Investimento 118.818 33.384
Imobilizado 159.112 166.178
Intangível 85.258 167.743
Direito de uso 1.314 1.258

Total Não circulante 368.456 368.563
Total do Ativo 595.421 621.864

Laudo de acervo 
líquido

31/08/2021

Saldo contábil 
incorporado
30/09/2021

Passivo
Circulante

Empréstimos e financiamentos 7.084 6.959
Fornecedores 23.080 22.080
Salários e encargos sociais 15.562 12.278
Impostos a recolher 21.681 19.784
Outras obrigações a recolher 2.661 2.504
Passivo de arrendamento 514 493

Total Circulante 70.582 64.098
Não Circulante

Empréstimos e financiamentos 20.563 19.990
Contingências 131 133
Provisão para desmobilização de ativos 15.501 15.501
Outras obrigações 16.469 16.469
Impostos diferidos 929 3.849

Demonstrações dos resultados Exercícios  
findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receitas líquida de venda 17 159.599 - 777.348 346.251
Custo do produto vendido 18 (38.600) - (140.183) (95.871)
Lucro bruto 120.999 - 637.165 250.380
Despesas operacionais

Gerais e administrativas 19 (36.192) (21.993) (142.455) (133.881)
Provisao para impairment 11 (24.406) - (24.406) -
Equivalência patrimonial 9 315.343 95.383 - -
Outras despesas / receitas (1.166) 1.139 (1.282)

Resultado operacional antes do 
resultado financeiro 374.577 73.390 471.443 115.217

Resultado financeiro 20
Receitas financeiras 5.107 634 9.071 2.091
Despesas financeiras (849) (33) (4.019) (4.171)

4.258 601 5.052 (2.080)
Resultado antes do imposto de renda 

e contribuição social 378.835 73.991 476.495 113.137
Imposto de renda e contribuição social 21 (10.703) - (108.364) (39.146)
Lucro / (Prejuízo) do exercício 368.131 73.991 368.131 73.991

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais)

Lucros 
(Pre-

Reserva de 
Lucros

Saldos em 31 de
Capital 
social

Reser-
va de 

capital

juízos) 
acumula-

dos Legal
Estatu-

tária Total
dezembro de 2019 445.188 120.948 (358.902) - - 207.235
Aumento de capital 101.861 - - - - 101.861
Redução de capital com 
absorção de prejuízo 
acumulado (358.902) - 358.902 - - -
Recompra de fração de ações               - (3.512) - - - (3.512)
Lucro do exercício - - 73.991 - - 73.991
Constituição Reserva Legal - - (3.700) 3.700 - -
Dividendos propostos - - (17.573) - - (17.573)
Dividendos Complemen-
tares - - (52.718) - 52.718 -
Saldos em 31 de dezembro 
de 2020 188.147 117.436 - 3.700 52.718 362.001
Distribuição de dividendos 
complementares de 2020 - - - - (52.718) (52.718)
Lucro do exercício - - 368.131 - - 368.131
Constituição Reserva Legal - - (18.407) 18.407 - -
Juros sobre capital próprio - - (12.639) - - (12.639)
Distribuição de dividendos 
mínimos - - (74.792) - - (74.792)
Distribuição de dividendos 
complementares de 2021 - - (25.208) - - (25.208)
Dividendos Complemen-
tares - - (237.086) - 237.086 -
Saldos em 31 de dezembro 
de 2021 188.147 117.436 - 22.107 237.086 564.774

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2021 e de 2020  
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 164 2 165 51
Titulos e valores mobiliarios 5 241.628 2.594 244.585 95.772
Contas a receber 6 39.589 - 39.589 41.306
Estoque 8 5.941 - 5.941 6.419
Adiantamentos 5.050 - 5.052 965
Impostos a recuperar 7 1.528 158 1.532 4.396
Despesas antecipadas 1.919 22 2.396 1.348
Dividendos a receber 9 b - 18.654 -
Partes relacionadas - 0
Outros créditos 42 - 42 42

Total Circulante 295.860 21.430 299.301 150.299
Não circulante
Impostos a recuperar 7 - 5 1.299
Depósitos judiciais 48 48 48 97
Despesa antecipada 86 - 1.857 66
Impostos diferidos 21 8.298 8.298
Outros créditos 4.000 - 4.000 1.131

12.432 48 14.207 2.593
Investimentos 9 37.202 358.109 - -
Imobilizado 10 178.818 5 190.485 129.094
Intangível 11 147.710 21 170.050 188.870
Direito de uso- Arrendamento 1.329 - 1.329 588
Total Não Circulante 377.490 358.183 376.072 321.145
Total do Ativo 673.351 379.613 675.372 471.444
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos 12 6.983 - 6.983 3.336
Fornecedores 15 24.813 21 26.814 15.441
Salários e encargos 12.701 17 12.710 9.727
Impostos a recolher 13 9.821 1 9.833 11.927
Provisão para contingências 22 - - - 13
Dividendos a pagar 16 - 17.573 - 17.573
Outras obrigações 2.086 - 2.086 1.808
Passivo de arrendamento 432 - 432 439

Total Circulante 56.835 17.612 58.857 60.264
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos 12 18.269 - 18.269 27.310
Provisão para desmobilização de ativos 14 14.311 - 14.311 16.162
Provisão para contingências 22 139 - 139 131
Impostos diferidos 2.920 2.920 2.920
Outras Obrigações 15.216 15.216 2.468
Passivo de arrendamento 885 - 885 188

Total Não Circulante 51.741 - 51.741 49.179
Patrimônio Líquido 16
Capital social 188.147 188.147 188.147 188.147
Reserva de capital 117.435 117.436 117.435 117.436
Reserva de Lucro 259.192 56.418 259.192 56.418
Total do Patrimônio Líquido 564.774 362.001 564.774 362.001

Total do Passivo 673.351 379.613 675.372 471.444
Notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e consolidadas 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Passivo de arrendamento 819 782
Total Não Circulante 54.412 56.724
Patrimônio líquido

Capital social 285.380 285.380
Reserva de lucros 185.047 215.662

Total Patrimônio líquido 470.427 501.042
Total do Passivo 595.421 621.864
A incorporação visa reduzir gastos administrativos e obrigações acessórias que não 
geram qualquer ganho econômico, explorar as sinergias existentes, centralizar e otimi-
zar a gestão dos projetos de exploração mineral, além de simplificar o entendimento 
dos stakeholders quanto a estrutura societária e o desenvolvimento socioeconômico 
do Grupo Bemisa, que será percebido como uma única identidade. Adicionalmente, 
dado o cenário de incertezas decorrente da possibilidade de uma reforma tributária 
trazer ainda mais complexidade ao sistema tributário nacional vigente, a simplificação 
da estrutura societária também contribuirá para uma maior segurança jurídica aos 
acionistas para aporte e eventuais captações de recursos, além de facilitar a compre-
ensão quanto aos efeitos tributários das operações desenvolvidas pelas empresas do 
grupo. Além da Mina Baratinha, a Companhia detém em seu portfólio projetos de 
prospecção mineral de diversas commodities, bem como atua ativamente no mercado 
de mineração e ao longo da cadeia e também na logística em busca de novas oportu-
nidades de negócios em todas as fases de maturidade. Em decorrência da incorporação, 
a Companhia, como sucessora da Bemisa Brasil, efetuou a transferência da titularidade 
das quotas das investidas Três Picos e Bemisa Logística. Efeitos da Pandemia Covid 
19 sobre as atividades da Companhia: A Administração implementou medidas preven-
tivas na sua operação e em seus projetos exploratórios, para tentar minimizar a trans-
missão do Covid 19 para seus colaboradores e prestadores de serviços tendo resulta-
dos efetivos em 2021, mantendo seu ritmo de ramp up e os programas exploratórios 
sem paralisações ou interrupções. 2. Base de preparação: 2.1. Declaração de con-
formidade: As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas 
de acordo com práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância às disposições 
contidas na Lei das Sociedades por Ações, complementadas pelos Pronunciamentos, 
Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), apro-
vados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Administração avaliou a ca-
pacidade da Companhia e de suas controladas em continuar operando normalmente 
e está convencida de que a mesma possui capacidade para dar continuidade a seus 
negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o conhecimento de ne-
nhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade 
de continuar operando. Portanto, as demonstrações contábeis individuais e consolida-
das da Companhia foram preparadas e estão sendo apresentadas com base nesse 
pressuposto. Em 18 de março de 2022, a Administração da Companhia autorizou a 
conclusão e divulgação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas refe-
rentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 2.2.  Declaração de relevância: 
Todas as informações relevantes às demonstrações contábeis individuais e consolida-
das, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela 
Administração em sua gestão das atividades da Companhia e de suas controladas. 2.3.  
Moeda funcional e moeda de apresentação: A moeda funcional da Companhia e 
suas controladas é o Real, mesma moeda de apresentação das demonstrações con-
tábeis individuais e consolidadas. As transações em moeda estrangeira são convertidas 
para a moeda funcional da Companhia utilizando a taxa de câmbio nas datas de cada 
de transação. Os saldos das transações patrimoniais são convertidos nas datas de 
fechamento dos balanços. Os ganhos e perdas de variação cambial resultantes da li-
quidação de ativos ou passivos contratados em moeda estrangeira são reconhecidos 
na demonstração do resultado do exercício conforme o regime de competência. 2.4.  
Demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nas demonstrações contá-
beis individuais, as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência patri-
monial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações contábeis individuais 
quanto nas demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao mesmo resultado 
e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Controladora. As demonstrações con-
tábeis consolidadas incluem as demonstrações contábeis da Bemisa Holding e as 
demonstrações contábeis das controladas Três Picos e Bemisa Logística. As demons-
trações contábeis consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas confor-
me as práticas contábeis adotadas no Brasil. O processo de consolidação das contas 
patrimoniais e de resultados corresponde à soma dos saldos das contas do ativo, 
passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, deduzidas das seguintes prin-
cipais eliminações: • Participações no capital, reservas e resultados acumulados man-
tidos entre elas, cabendo ressaltar que não existem participações recíprocas; • Saldos 
de contas correntes e outras integrantes do ativo e/ou passivo mantidos entre as em-
presas, cujos balanços patrimoniais foram consolidados; e, • Efeitos no resultado (re-
ceitas e despesas) decorrentes das transações significativas realizadas entre as em-
presas. 3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: A 
preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas requer que a 
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de 
passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis individuais e con-
solidadas. A Administração da Companhia e das controladas se baseia em estimativas 
e premissas derivadas da experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, as quais se consideram razoáveis e relevantes. A aplicação das 
estimativas e premissas frequentemente requer julgamentos relacionados a assuntos 
que são incertos, com relação aos resultados das operações e ao valor dos ativos e 
passivos. Os resultados operacionais e posição financeira podem diferir se as experi-
ências e premissas utilizadas na mensuração das estimativas forem diferentes dos 
resultados reais. As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas 
futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, 
envolvendo risco significativo que poderiam causar um ajuste no valor contábil dos 
ativos e passivos no próximo exercício social, são discutidas a seguir: Redução dos 
valores de recuperação dos ativos imobilizado e intangível (Impairment): Os itens dos 
ativos imobilizado e intangível com prazo de vida útil definida que apresentem indica-
dores de perda de seu valor recuperável, com base em fatores financeiros, econômicos 
e considerando o prazo de maturação dos investimentos, têm seus valores contábeis 
anualmente revisados por meio de realização do teste de recuperabilidade (impairment). 
Ativos intangíveis com vida útil indefinida são submetidos a teste de impairment anual-
mente. Durante o exercício de 2021, a Administração, efetuou a revisão da recuperabi-
lidade de seus ativos de longo prazo identificou a necessidade de registro de provisão 
para perda de R$24.406 sobre o projeto Canabrava. O Impairment foi apurado em 
decorrência da redução do valor justo do projeto relacionadas, especialmente, a ques-
tões mercadológicas, em particular o preço projetado para o níquel. Vida útil dos ativos 
imobilizado e intangível: A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intan-
gível considera a melhor estimativa da Administração sobre a utilização destes ativos 
ao longo de suas operações. Mudanças no cenário econômico e/ou no mercado con-
sumidor podem requerer a revisão dessas estimativas de vida útil. A Companhia adota 
como procedimento a revisão periódica dos bens do ativo imobilizado com o objetivo 
de identificar possíveis perdas e efetua também, pelo menos anualmente, revisões da 
vida útil dos bem registrados no ativo imobilizado. Em 2021, a Companhia revisou o Life 
of Mine da Mina Baratinha através da realização de estudos geológicos para avaliação 
da reserva o que resultou o aumento da vida útil da Mina em 1 ano, assim estima-se 
que a vida útil da mesma seja estendida até 2027. Custo de remoção de estéril (stripping) 
de mina de superfície na fase de produção: A Administração revisou seus procedimen-
tos e práticas para custo de remoção de estéril de mina de superfície e definiu como 
componente, as camadas geológicas (subconjunto ou “fatias” da mina como um todo). 
Sendo assim, foi apurada a relação estéril x minério (REM) por camada geológica refe-
rente a Mina Baratinha.

2021 2020
REM Apurada 1,90 1,58
REM- Life of Mine 1,69 1,78
Custo capitalizado 6.616 5.267

Provisão para desmobilização de ativos: Há muitos fatores que podem afetar o prazo 
e os valores a serem desembolsados com relação às obrigações para desmobilização 
da mina. Esses fatores incluem atividades exploratórias e de desenvolvimento futuras, 
mudanças nos custos, alterações tecnológicas e na legislação, que não podem ser 
previstas pela Administração. Custos de desmobilização da mina e restauração da 
área utilizada pela Companhia e suas controladas incluem os custos de desmonte das 
infraestruturas, a remoção de material residual bem como a reabilitação de áreas degra-
dadas. As provisões são reconhecidas no momento em que a perturbação ambiental 
ocorre. Mudanças de circunstâncias, lei ou tecnologia podem afetar as estimativas e 
periodicamente o montante provisionado é revisado e ajustado quando necessário. A 
provisão é a melhor estimativa do valor presente dos fluxos de caixa futuros necessários 
para liquidar a obrigação de restauração na data do balanço, descontada a taxa de Selic. 
Com base nas exigências legais e na tecnologia atual. Futuros custos de restauração 
são revistos anualmente e as alterações são refletidas no valor presente da disposição 
no final do exercício. O montante da provisão para custos de restauração futuro é capita-
lizado como um ativo imobilizado e é depreciado de acordo com a vida útil do recurso mi-
neral. O passivo não circulante é atualizado pela taxa de desconto real da controlada. O 
ativo é depreciado de forma linear de acordo com a vida útil da mina. Durante o exercício 
de 2021,a Companhia revisou o montante reconhecido e foi contabilizado uma redução 
de R$ 2.924 referente as obrigações e R$ 1.073 referente ao ajuste a valor presente, 
totalizando R$ 14.311 no exercício. Maiores detalhes na nota explicativa 14. Perda por 
redução ao valor recuperável do contas a receber: A Administração analisa mensalmen-
te os saldos em aberto de clientes. Clientes com risco de realização dos pagamentos 
devidos, são analisados individualmente e registrado provisão para não recuperação 
do contas a receber quando necessário. A Companhia e suas controladas avaliam o 
risco do cliente para crédito fazendo uma análise financeira do mesmo e de acordo com 
o risco é estabelecido um percentual onde é efetuada a provisão desse percentual em 
cima do montante em aberto. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: 
A Companhia e suas controladas reconhecem provisão para causas cíveis, fiscais e 
trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais re-
centes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de 
inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais, e os montantes não cobertos pelas apólices de seguro, quando 
aplicável. 4. Resumo das principais políticas contábeis: a) Contas a receber: São 
apresentadas pelo valor nominal dos títulos, os quais estão sujeitos ao ajuste a valor 
presente (AVP), quando relevante. É constituída provisão para perda esperada com 
créditos, cujo cálculo é baseado em estimativas suficientes para cobrir possíveis perdas 
na realização das contas a receber, considerando o histórico de recebimento a situação 
de cada cliente. b) Estoque: Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou 
de produção, reduzido por provisão para perda ao valor de mercado, quando aplicável. 
O custo dos estoques inclui gastos incorridos na produção, transporte e armazenagem 
dos estoques. No caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de fabri-
cação baseadas na capacidade normal de operação. A Companhia e suas controladas 
utilizam o método de custeio por absorção. Os custos diretos são apropriados mediante 
apontamento de forma objetiva, e os custos indiretos são apropriados por meio de 
rateio com base na capacidade normal de produção, incluindo gastos incorridos na 
aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos 
em trazê-los às suas localizações e condições existentes. c) Instrumentos financeiros: 
i) Ativos financeiros não derivativos: a) Classificação e mensuração: A Companhia e 
suas controladas reconhecem os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na 
data em que foram originados. A avaliação dos ativos financeiros nos termos do CPC 
48 está detalhada na tabela abaixo:

Ativos financeiros DF Categoria do ativo
Disponibilidades Caixa e equivalentes de caixa Custo amortizado

Títulos e valores mobiliários Caixa e equivalentes de caixa
Valor justo por meio 
do resultado

Depósitos e cauções Depósitos e cauções Custo amortizado
Contas a receber por venda 
de ativos Contas a receber Custo amortizado
Adiantamento Adiantamentos Custo amortizado
Outras contas a receber Outros créditos Custo amortizado
b) Redução ao valor recuperável: O valor contábil do ativo financeiro é reduzido direta-
mente pela perda do valor recuperável para todos os ativos financeiros, com exceção 
do contas a receber, caso em que o valor contábil é reduzido pelo uso de uma conta de 
provisão. c) Desreconhecimento (baixa): Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, 
uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhan-
tes) é baixado principalmente quando: • Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo 
expirarem; • A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do 
ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, 
sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a 
Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, 
ou (b) a Companhia não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e be-
nefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo. Quando a Companhia 
tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado 
um acordo de repasse e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos 
e benefícios relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento 
contínuo da Companhia com o ativo. ii) Passivos financeiros não derivativos: a) Classi-
ficação e mensuração: Os passivos financeiros da Companhia são fornecedores, em-
préstimos e financiamentos, dividendos a pagar e outras obrigações. Estes foram 
classificados como “Outros passivos financeiros”, sendo inicialmente mensurados pelo 
valor justo, líquido dos custos da transação. Esses passivos financeiros são subsequen-
temente mensurados pelo custo amortizado usando-se o método dos juros efetivos, 
com as despesas com juros reconhecidas com base na taxa efetiva.  O método de juros 
efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar 
sua despesa de juros pelo período em questão. A taxa de juros efetiva desconta exa-
tamente os pagamentos de caixa futuros estimados pela vida esperada do passivo fi-
nanceiro, ou (quando apropriado) por um período menor de tempo, para o valor contá-
bil líquido no reconhecimento inicial. b) Desreconhecimento (baixa): Um passivo 
financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirar. Quando 
um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo mutuante com ter-
mos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem signifi-
cativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo 
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes 
valores contábeis reconhecida na demonstração do resultado. c) Instrumentos finan-
ceiros- apresentação líquida: Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos 
no balanço patrimonial se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável 
de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação, 
ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. iii) Instrumentos financeiros 
derivativos: A Companhia e suas controladas não operam com instrumentos financeiros 
derivativos. d) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem 
saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de até 90 dias a 
partir da data da contratação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração 
no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. e) Investimento em 
controlada: Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia tem o poder 

Demonstrações dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro / (prejuízo) do exercício 368.131 73.991 368.131 73.991
Ajustes ao prejuízo do exercício:
Resultado de equivalência patrimonial (315.343) (95.383) - -
Depreciação/amortização 5.076 24 19.810 16.396
Amortização de direito de uso 254 - 772 473
Provisão para contingencia 6 - (5) 13
Provisao para impairment 24.406 - 24.406 -

Resultado do exercício ajustado 82.531 (21.368) 413.115 90.873
Aumento/redução de ativos e passivos operacionais
Adiantamentos (4.337) - (4.086) 476
Estoques 3.167 - 479 (192)
Contas a receber 26.344 - 1.717 (28.480)
Impostos a recuperar 3.554 191 4.158 600
Despesas antecipadas (515) 7 (2.839) (305)
Dividendos a receber - (18.654) - -
Outros creditos (100) - (2.869) (780)
Depositos Judiciais - - 50 9
Fornecedores 2.711 (15) 11.371 3.451
Salários e encargos a pagar 406 9 2.983 2.020
Impostos a recolher (9.964) (3) (2.094) 9.755
Outras obrigações (1.671) - 13.026 3.964
Alvarás a pagar - (5.299) - (5.299)
Provisão para desmobilização (1.189) - (1.850) 2.425
Impostos diferidos (9.227) - (8.298) 2.920
Caixa líquido (utilizado das) aplicado nas 
atividades operacionais 91.708 (45.131) 424.862 81.437

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição/baixa de investimentos (4.803) (66.346) - -
Aquisição/baixa de ativo imobilizado (17.364) - (79.808) (25.682)
Aquisição de ativo intangível (4.699) - (6.979) (116.626)
Direito de uso (325) - (1.513) (410)
Adição titulos e valores mobiliários (71.945) (2.594) (148.813) (95.772)

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento (99.136) (68.940) (237.114) (238.490)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital - 101.861 - 101.861
Dividendos recebidos 18.654 - - -
Recebimento de dividendos 173.395 4.000 - -
Empréstimo e financiamento (1.697) - (5.394) (3.135)
Dividendos e JCP pagos (182.929) 9 (182.929) 9
Pagamento grupamento de ações - (3.512) - (3.512)
Passivo de arrendamento 42 - 690 (65)

Caixa líquido proveniente das atividades de 
financiamento 7.464 102.358 (187.633) 95.158
Aumento/ (Redução) de caixa e 
equivalente de caixa 36 (11.714) 114 (61.895)
Caixa e equivalente de caixa no início do 
exercício 2 11.716 51 61.946
Caixa e equivalente de caixa incorporação 127 - - -
Caixa e equivalente de caixa no fim do 
exercício 164 2 165 51
Aumento/ (Redução) de caixa e 
equivalente de caixa 36 (11.714) 114 (61.895)

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 368.131 73.991 368.131 73.991
 Resultado abrangente do exercício 368.131 73.991 368.131 73.991

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V. Sas., as demonstrações financeiras acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Nesse 
sentido, cumpre-nos destacar as informações relevantes da Cia. e de sua administração durante o ano de 2021. A Cia. iniciou suas atividades operacionais a partir de junho/07 e tem por objetivo de prospecção, desenvolvimento, operação e participação em empre-
sas. Em out./21, a Cia. incorporou a controlada Bemisa – Brasil Exploração Mineral S.A. que detinha a operação de minério de ferro no município de Antônio Dias, no Estado de MG, denominada de Mina de Baratinha e os projetos de prospecção, desenvolvimento 
e implantação de diversos minerais. Durante o exercício de 2021, a Cia. deu continuidade ao seu plano de consolidação da Mina Baratinha e aos trabalhos de pesquisa como parte de seu plano de prospecção, desenvolvimento e implantação dos seus projetos 
de diversos minerais, conforme os padrões internacionalmente aceitos e o desenvolvimento de processos complementares para adequação dos produtos às necessidades dos clientes. As atividades da Cia. e de suas investidas, a serem realizadas durante o ano 
de 2022, poderão ser suportadas por aporte de recursos de seu acionista e/ou de terceiros em complemento à geração de caixa de suas operações e de suas investidas. A evolução de suas operações e os principais fatos ocorridos neste exercício poderá ser 
examinada através das próprias Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas. Colocamo-nos à disposição de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos adicionais. RJ, 18/03/2022. A Administração
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de determinar as políticas contábeis e operacionais, geralmente com uma participação 
de mais do que a metade dos direitos a voto. Os investimentos são avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial. Com base neste método, o investimento é reco-
nhecido inicialmente ao custo. O valor contábil do investimento é ajustado para fins de 
reconhecimento das variações na participação da investidora no patrimônio líquido das 
investidas a partir da data de aquisição, reconhecido no resultado do exercício como 
“participações nos lucros (prejuízos) de controlada e coligada” (equivalência patrimonial). 
Para efeito do cálculo da equivalência patrimonial, ganhos ou transações a realizar 
entre a Bemisa Holding e suas investidas são eliminados na medida da participação da 
Companhia. Perdas não realizadas são eliminadas, a menos que a transação forneça 
evidências de impairment do ativo transferido. Os dividendos recebidos desta participa-
ção, quando aplicável, são registrados como uma redução do valor do investimento. f) 
Imobilizado: Itens do Imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 
construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recu-
perável (impairment) acumuladas. Ganhos e perdas na alienação de um item do imo-
bilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da alienação e o valor 
contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/ despesas operacionais 
no resultado. Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resulta-
do do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente. Os itens 
operacionais têm a depreciação calculada com base na vida útil da mina (método de 
unidades produzidas), a partir da entrada em operação comercial. Para os equipamen-
tos utilizados em área com operação em mais de 1 (um) turno é adotado o critério de 
aceleração conforme coeficientes estabelecidos em lei. g) Intangíveis- Projetos em 
pesquisa: Os gastos com pesquisas e desenvolvimento dos projetos de mineração 
estão associados à expectativa de benefícios futuros e foram reconhecidos ao custo. 
São realizados mediante viabilização ou venda do projeto ou são baixados como perda 
no caso de o projeto ser descartado. A Companhia e suas controladas reconhecem a 
capitalização dos gastos a partir da obtenção de licença de instalação emitida pelo órgão 
ambiental competente. A amortização para as atividades operacionais será calculada 
com base na vida útil da mina (método de unidades produzidas), a partir da entrada em 
operação comercial, quando as expectativas de benefícios econômicos começarem a 
se realizar. h) Reconhecimento de receita: A receita de venda de minério é reconhecida 
quando os riscos e benefícios significativos da propriedade são transferidos, o que para 
venda no mercado interno ocorre no momento do carregamento do minério para os 
clientes ou pela entrega no pátio do cliente ou embarcado no vagão contratado por ele. 
A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. Os critérios específicos, 
a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver reconhecimento de receita. Para 
operações de venda no mercado externo, o reconhecimento da receita ocorre após a 
pesagem final no terminal portuário que originará a exportação, com o consequente 
faturamento. i) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos são reconhecidos, 
inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subse-
quentemente, demonstrados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efeti-
va de juros. As taxas pagas no estabelecimento dos empréstimos e financiamentos são 
reconhecidas como custos da transação dos mesmos. j) Imposto, taxas e tributos: i) 
Imposto de renda e contribuição social: A Companhia adota o regime de apuração pelo 
lucro real, onde o imposto de renda é calculado com base na alíquota de 15%, acresci-
do de adicional de 10%, sobre a parcela do lucro que exceder a R$240 ano. A contri-
buição social sobre o lucro líquido é calculada com base na alíquota de 9%. As contro-
ladas adotam o regime de apuração pelo lucro presumido. ii) Imposto de renda e 
contribuição social diferidos: Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na 
data do balanço entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos, se reconhecidos, são registrados 
para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base 
fiscal de ativos ou passivos e o seu respectivo valor contábil, bem como sobre prejuízos 
fiscais e base negativa de contribuição social. Os decorrentes créditos tributários serão 
registrados somente quando a Companhia apresentar histórico e projeções de lucros 
tributários. iii) Impostos sobre vendas: A seguir as alíquotas aplicadas para as transações 
de venda aplicadas:

2021 2020
PIS 1,65% 1,65%
COFINS 7,6% 7,6%
IRPJ 25% 25%
CSLL 9% 9%
Total 43,25% 43,25%
iv) Incertezas sobre tratamento de impostos: Trata da contabilização dos tributos sobre o 
rendimento nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza associada 
tratamentos tributários. A Interpretação aborda especificamente o seguinte: • Se a enti-
dade considera tratamentos tributários incertos separadamente; • As suposições que a 
entidade faz em relação ao exame dos tratamentos tributários pelas autoridades fiscais; 
• Como a entidade determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos fis-
cais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e • Como 
a entidade considera as mudanças de fatos e circunstâncias. Em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 não foram identificados impactos nas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas em decorrência da adoção desta interpretação k) Normas emitidas, mas 
ainda não vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não 
ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações contábeis da Companhia, 
estão descritas a seguir. A Companhia e suas controladas pretendem adotar estas 
normas e interpretações novas e alteradas, se aplicável, quando entrarem em vigor. 
A seguir listamos aquelas que acreditamos ter efeitos para a Companhia. Alterações 
ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não circulante: O IASB emitiu 
alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar 
os requisitos para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações 
esclarecem: “o que significa um direito de postergar a liquidação; que o direito de pos-
tergar deve existir na data-base do relatório; que essa classificação não é afetada pela 
probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação e que somente se 
um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento de capital 
próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação.” A Adoção da norma 
não causará impactos nas demonstrações contábeis da Companhia. Alterações ao IAS 
8: Definição de estimativas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações 
ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz a definição de ‘estimativa contá-
beis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis 
e mudanças nas políticas contábeis e correção de erros. Não é esperado que as altera-
ções tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras das Companhia. 
Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação de políticas contábeis: Em 
fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) 
e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e 
exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a divul-
gação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a divulgarem 
políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o requerimento para divulgação de 
políticas contábeis significativas para políticas contábeis materiais e adicionando guias 
para como as entidades devem aplicar o conceito de materialidade para tomar decisões 

sobre a divulgação das políticas contábeis. Não é esperado que as alterações tenham 
um impacto significativo nas demonstrações contábeis das Companhia. 
5. Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e valores mobiliários

Controladora Consolidado
Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020 2021 2020

Bancos conta movimento 164 2 165 51
Total 164 2 165 51

Controladora Consolidado
Títulos e valores mobiliários 2021 2020 2021 2020

Aplicações financeiras (a) 241.628 2.594 244.585 2.594
Total 241.628 2.594 244.585 2.594
(a) Representam valores investidos em fundos de investimento de renda fixa, manti-
dos em instituições financeiras de primeira linha, com liquidez imediata. Em 2021, a 
remuneração foi de 97,80% do CDI (93,99% do CDI em 2020). Em 01 de outubro de 
2021, a Companhia aprovou a incorporação da controlada Bemisa Brasil que detinha 
a operação de exploração de minério de ferro da Mina Baratinha conforme descrito na 
nota explicativa nº 1. 6. Contas a receber: As contas a receber são provenientes da 
comercialização de minério de ferro da controlada Bemisa Brasil que foi incorporada 
pela Companhia em outubro de 2021, conforme mencionado na nota explicativa nº 1.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Contas a receber
 Clientes 39.589 - 39.589 41.306

39.589 - 39.589 41.306
A análise de vencimentos dessas contas a receber consolidado está apresentada 
abaixo:

2021 2020
A vencer 39.576 38.752
Vencida em

Até 30 dias 13 2.545
entre 30 e 60 dias - 9

39.589 41.306
A Companhia monitora suas contas a receber e entende que até o momento não exis-
tem perdas estimadas conforme o histórico. 
7. Impostos a recuperar Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
ICMS 1.198 - 1.198 5.522
IRPJ 330 153 334 163
CSLL - 5 - 5
PIS - - 1 1
COFINS - - 4 4
Total geral 1.528 158 1.537 5.695
Circulante 1.528 158 1.532 4.396
Não circulante - - 5 1.299
Em 01 de outubro de 2021, a Companhia aprovou a incorporação da controlada Bemisa 
Brasil que detinha a operação de exploração de minério de ferro da Mina Baratinha 
conforme descrito na nota explicativa nº 1. Em outubro de 2021, a Companhia obteve 
a habilitação do crédito fiscal oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e 
COFINS oriundo das operações da Bemisa Brasil. O crédito original apurado foi de R$ 
2.119, totalizando um crédito habilitado atualizado de R$ 2.733. O crédito foi totalmente 
compensado em 2021. 

Crédito oriundo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS
 Crédito original 2.119
 Atualização 614
 Crédito habilitado 2.733
 Atualização após habilitação 29
 Compensações em 2021 (2.762)
 Saldo final do crédito -
8. Estoques: Corresponde ao minério de ferro extraído ou adquirido de terceiros para 
comercialização, além de peças e consumíveis relacionados com a operação da Mina 
Baratinha da controlada Bemisa Brasil que foi incorporada pela Companhia em outubro 
de 2021, conforme mencionado na nota explicativa nº 1.

Consolidado Consolidado
2021 2020 2021 2020

Estoque
 Minério de Ferro (extraído) 738 - 738 3.127
 Minério de Ferro (adquirido) 58 - 58 -
 Partes, peças e consumíveis 5.145 - 5.145 3.292

5.941 - 5.941 6.419
9. Investimentos: Em 31 de dezembro a composição de investimento é como segue:

2021 2020
Investimento por equivalência patrimonial 5.565 358.109
Mais-valia- Três Picos 31.637 -

37.202 358.109
a) Participações societárias: Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, os saldos dos 
principais grupos de contas das empresas controladas são os seguintes:

2021

Controladas

Partici-
pação no 
Capital 
em %

Ativo 
circu-
lante

Ativo 
não cir-
culante

Passivo 
circu-
lante

Passivo 
não cir-
culante

Patri-
mônio 
líquido

Resulta-
do

Bemisa Brasil (i) 0% - - - - - 316.328
Três Picos (ii) 100% 145 1.589 12 - 1.722 (26)
Bemisa 

Logística (ii) 100% 3.297 2.557 2.011 - 3.843 (959)
Bemisa Água 

Azul 100% - - - - - -
Total 5.565 315.343
(i) Em 01 de outubro de 2021, a Companhia incorporou a controlada Bemisa Brasil con-
forme descrito na nota explicativa nº 1. O resultado demonstrado refere-se ao período 
de 09 meses de janeiro a setembro. (ii) Resultado do período de outubro a dezembro, 
pois a Companhia passou a ter 100% das controladas após a incorporação da Bemisa- 
Brasil Exploração Mineral S.A em 01 de outubro de 2021. 

2020

Controla-
das

Partici-
pação no 
Capital 
em %

Ativo cir-
culante

Ativo 
não cir-
culante

Passivo 
circu-
lante

Passivo 
não cir-
culante

Patri-
mônio 
líquido

Resulta-
do

Bemisa 
Brasil 100,00% 147.522 321.071 61.306 49.178 358.109 95.383

Total 358.109 95.383

b) Mutação do investimento

Controladas diretas
Saldo em 
31/12/2020 Incorporação (iv)

Aumento de 
Capital

Equivalência 
Patrimonial

JCP e dividendos 
(ii) Incorporação Saldo em 31/12/2021

Bemisa Brasil (i) 358.109 - - 316.328 (173.395)  (501.042) -
Três Picos (iii) - 33.384 - (26) - - 33.358
Bemisa Logística (iii) - - 4.803 (959) - - 3.844
 Total 358.109 33.384 315.343 (173.395) - 37.202
(i) Resultado de equivalência do período de janeiro a setembro pois a controlada foi incorporada em 01 de outubro de 2021. (ii) Valor refere-se aos dividendos e juros sobre 
capital próprios pagos no período de janeiro a setembro de 2021. (iii) Resultado do período de outubro a dezembro, pois a Companhia passou a ter 100% das controladas 
após a incorporação da Bemisa- Brasil Exploração Mineral S.A em 01 de outubro de 2021. (iv) A adição refere-se ao investimento detido pela controlada Bemisa Brasil que 
foi incorporada a Companhia em 01 de outubro de 2021 conforme descrito na nota explicativa nº 1. O saldo é composto por: R$1.747 referente a Investimento avaliado por 
equivalência patrimonial e R$31.637 referente a Mais Valia. 
10. Imobilizado Controladora

Custo Outros
Instala-
ções

Equipamen-
tos

Móveis e 
Utensílios

Benfeito-
rias Veículos Telefonia

Computadores 
e Periféricos Terrenos Total

Saldo em 31 de dezembro de 2020 - 451 299 216 53 88 30 746 - 1.883
Adição por incorporação 21.313 162 42.346 749 91.893 3.932 171 1.498 51.288 213.354
Adições 13.005 29 774 160 1.028 - 2 103 3.056 18.157
Baixa - - (849) - - - - - - (849)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 34.318 642 42.571 1.126 92.974 4.020 203  2.347 54.344 232.545
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2020 - (450) (299) (215) (53) (88) (29) (744) - (1.878)
Depreciação por incorporação (2.754) (101) (15.416) (307) (26.618) (1.057) (120) (803) (47.177)
Depreciação no exercício (190) (3) (1.763) (22) (2.619) (78) (5) (48) (4.729)
Baixa - - 56 - - - - - - 56
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (2.945) (555) (17.422) (544) (29.291) (1.223) (154) (1.595) (53.727)
Valor contábil
Em 31 de dezembro de 2020 - 1 - 1 - - 1 2 - 5
Em 31 de dezembro de 2021 31.373 88 25.149 581 63.683 2.798 49 753 54.344 178.818

Controladora

Instalações Equipamentos
Móveis e 
Utensílios Benfeitorias Veículos

Computadores 
e PeriféricosCusto Telefonia Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 451 299 216 53 88 30 757 1.894
Adições - - - - - - - -
Baixa - - - - - - (11) (11)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 451 299 216 53 88 30 746 1.883
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (435) (299) (214) (52) (88) (28) (755) (1.871)
Depreciação no exercício (15) - (1) (1) - (1) - (18)
Baixa - - - - - - 11 11
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (450) (299) (215) (53) (88) (29) (744) (1.878)
Valor contábil
Em 31 de dezembro de 2019 16 - 2 1 - 2 2 23
Em 31 de dezembro de 2020 1 - 1 - - 1 2 5

Consolidado

Custo Outros
Instala-
ções

Equipa-
mentos

Móveis e 
Utensílios Benfeitorias Veículos Telefonia

Computadores e 
Periféricos Terrenos Total

Saldo em 31 de dezembro de 2020 22.910 613 37.241 757 83.259 2.532 183 1.915 15.067 164.477
Adições 11.407 29 6.976 369 9.760 1.488 19 433 50.123 80.604
Baixa - - (851) - - - - - - (851)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 34.316 642 43.366 1.126 93.020 4.021 202 2.347 65.190 244.229
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (2.183) (541) (10.687) (476) (18.925) (992) (146) (1.433) - (35.383)
Depreciação no exercício (762) (14) (6.798) (68) (10.375) (229) (18) (151) - (18.417)
Baixa - - 56 - - - - - - 56
Saldo em 31 de dezembro de 2021 (2.944) (555) (17.429) (544) (29.300) (1.221) (164) (1.584) - (53.743)
Valor contábil
Em 31 de dezembro de 2020 20.727 72 26.554 281 64.334 1.540 37 482 15.067 129.094
Em 31 de dezembro de 2021 31.372 87 25.936 581 63.720 2.799 38 763 65.190 190.485

Consolidado

Custo Outros
Instala-
ções

Equipa-
mentos

Móveis e 
Utensílios Benfeitorias Veículos Telefonia

Computadores 
e Periféricos Terrenos Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 23.154 586 26.721 684 72.818 2.430 160 1.741 10.868 139.162
Adições 8.581 27 10.520 73 10.441 456 23 188 4.199 34.508
Baixa (8.825) - - - - (354) - (14) - (9.194)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 22.910 613 37.241 757 83.259 2.532 183 1.915 15.067 164.477
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (1.386) (511) (5.845) (426) (9.174) (1.186) (128) (1.366) - (20.022)
Depreciação no exercício (797) (30) (4.842) (50) (9.751) (160) (18) (81) - (15.729)
Baixa - - - - - 354 - 14 - 368
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (2.183) (541) (10.687) (476) (18.925) (992) (146) (1.433) - (35.383)
Valor contábil
Em 31 de dezembro de 2019 21.768 75 20.876 258 63.644 1.244 32 375 10.868 119.140
Em 31 de dezembro de 2020 20.727 72 26.554 281 64.334 1.540 37 482 15.067 129.094

11. Intangível Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Projetos em pesquisa (a) 64.284 - 64.284 82.945
Direito exploração mineral (b) 8.588 - 30.928 30.928
Licença de uso de software (d) 809 21 809 968
Goodwill (Nota 1) (c) 74.029 - 74.029 74.029

147.710 21 170.050 188.870
Em 01 de outubro de 2021, a Companhia aprovou a incorporação da controlada Be-
misa Brasil conforme mencionado na nota explicativa nº 1. (a) O saldo de projetos em 
pesquisa refere-se aos custos de aquisição de alvarás de pesquisa, aquisição de direi-
tos minerários e os investimentos realizados pela Companhia e por suas controladas 
em áreas próprias e de propriedade de terceiros após a obtenção do licenciamento 
ambiental junto a Agência Nacional de Mineração (ANM). (b) Em 31 de dezembro de 
2021, o portfólio de projetos da Companhia e de suas controladas era composto por 99 
(noventa e nove) direitos minerários, sendo 12 (doze) Requerimentos de Pesquisa, 86 
(oitenta e seis) Autorizações de Pesquisa, e 01 (um) Concessão de Lavra, totalizando 
178.692,82 hectares. Além das 99 áreas mencionadas acima, existem direitos minerá-
rios de terceiros que estão aguardando mudança de titularidade para a Companhia ou 
suas controladas. (c) O ágio por rentabilidade futura é oriundo da aquisição da Bemisa 
MG em 2020 pela Bemisa Brasil conforme mencionado em nota explicativa nº 1. Em 
01 de setembro de 2021, a Bemisa MG foi incorporada pela Bemisa Brasil. Em 2021, 
a Companhia reconheceu uma provisão para recuperabilidade (impairment) no mon-
tante de R$24.406 referente ao projeto Canabrava. A provisão para recuperabilidade 
foi apurada em decorrência da redução do valor justo do projeto relacionadas, espe-
cialmente, a questões mercadológicas, em particular o preço projetado para o níquel. 
a) Movimentação de projetos em pesquisa

Controladora

2020
Incorpo-
ração (i)

Adi-
ções

Amorti-
zação

Impair-
ment (ii) 2021

Projetos em pesquisa - 84.346 4.609 (265) 88.690
Provisão para perdas de 
projetos em pesquisa - - - - (24.406) (24.406)

 Total - 84.346 4.609 (265) (24.406) 64.284
Consolidado

2020
Adi-
ções

Amorti-
zação

Impair-
ment (ii) 2021

Projetos em pesquisa 82.945 6.834 (1.088) 88.690
Provisão para perdas de projetos 
em pesquisa (ii) - - - (24.406) (24.406)

Total 82.945 6.834 (1.088) (24.406) 64.284
(i) Valor referente a incorporação da controlada da Bemisa Brasil em 01 de outubro 
de 2021 conforme descrito em nota explicativa nº 1. (ii) Em 2021, a Companhia reco-
nheceu uma provisão para impairment no montante de R$24.406 referente ao projeto 
Canabrava. O impairment foi apurado em decorrência da redução do valor justo do 
projeto relacionadas, especialmente, a questões mercadológicas, em particular o preço 
projetado para o níquel.

Consolidado
2019 Adições Amortização 2020

Projetos em pesquisa 49.661 34.213 (929) 82.945
49.661 34.213 (929) 82.945

b) Direito de exploração mineral Controladora
2020 Incorporação (i) Baixas 2021

Direito de exploração mineral - 8.588 - 8.588
Total - 8.588 - 8.588
(i) Valor referente a incorporação da controlada da Bemisa Brasil em 01 de outubro 
de 2021 conforme descrito em nota explicativa nº 1.

Consolidado
2020 Adições Baixas 2021

Direito de exploração mineral 30.928 - - 30.928
Total 30.928 - - 30.928

Consolidado
2019 Adições Baixas 2020

Direito de exploração mineral 22.340 8.588 - 30.928
Total 22.340 8.588 - 30.928
No consolidado o saldo de R$22.340 refere-se a mais valia apurada e registrada na 
aquisição da controlada Três Picos em 2015. O valor de R$8.588 refere-se à aquisição 
da controlada Bemisa MG em 2020 que foi incorporada na Bemisa- Brasil Exploração 
Minera S.A em 01 de setembro de 2021. c) Ágio por rentabilidade futura- Goodwill

Controladora
2020 Incorporação (i) Baixas 2021

Goodwill - 74.029 - 74.029
Total - 74.029 - 74.029
(i) Valor referente ao Goodwill da incorporada Bemisa Brasil, que trouxe o saldo pela 
incorporação, em 01 de outubro de 2021 conforme descrito em nota explicativa nº 1. d) 
Licença de uso de software

Controladora
2020 Incorporação (i) Adições Baixa 2021

Licença de uso de software 1.633 2.537 89 - 4.259
Amortização (1.612) (1.757) (80) - (3.450)
 Total 21 780 8 - 809

Controladora
2019 Adições Baixa 2020

Licença de uso de software 1.633 - 1.633
Amortização (1.607) (5) - (1.612)
 Total 26 (5) - 21

Consolidado
2020 Adições Baixa 2021

Licença de uso de software 4.113 145 - 4.258
Amortização (3.145) (304) - (3.449)
 Total 968 (159) - 809

Consolidado
2019 Adições Baixa 2020

Licença de uso de software 3.756 357 - 4.113
Amortização (2.847) (298) - (3.145)
 Total 909 59 - 968
12. Empréstimos e financiamentos

Controladora
Instituição Prazo Taxa de Juros 2021 2020

Finame (i) 96 meses 3,5%- 9,5% 4.887 -
Finame (ii) 120 meses TJLP + 4,97% 1.469 -
Finep (iii) 120 meses 3,5% 10.573 -
Banco Safra (iv) 48 meses 168% do CDI 8.323 -

25.252 -
Circulante 6.983 -
Não Circulante 18.269 -

Consolidado
Instituição Prazo Taxa de Juros 2021 2020

Finame (i) 96 meses 3,5%- 9,5% 4.887 7.295
Finame (ii) 120 meses TJLP + 4,97% 1.469 1.667
Finep (iii) 120 meses 3,5% 10.573 11.650
Banco Safra (iv) 48 meses 168% do CDI 8.323 10.034

25.252 30.646
Circulante 6.983 3.336
Não Circulante 18.269 27.310
(i) Valor de financiamento junto a BNDES através do BDMG para aquisição de equi-
pamentos para a usina de beneficiamento. Esse montante refere-se à 17 (dezessete) 
contratos de financiamento com prazos de vencimento distintos e incorridos de acordo 
com o andamento da obra de construção da mina. O prazo máximo do vencimento 
dos contratos é em 2024. (ii) Financiamento obtido em maio de 2019, junto ao BNDES 
através do BDMG para aquisição de um concentrador magnético. (iii) Financiamento 
obtido em abril de 2019, junto a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) para 
custear, parcialmente, despesas incorridas na elaboração e execução do Plano Estra-
tégico de Inovação aprovado pela FINEP referente a planta de filtragem de rejeitos. (iv) 
Financiamento obtido em novembro de 2020, junto ao Banco Safra para suportar o plano 
de investimentos da controlada de longo prazo e aproveitando a janela de mercado. 
Em setembro de 2021, a taxa foi renegociada considerando o comportamento macro-
econômico e o aumento da taxa DI. Em 01 de outubro de 2021, a Companhia aprovou 
a incorporação da controlada Bemisa Brasil que detinha a operação de exploração de 
minério de ferro da Mina Baratinha conforme descrito na nota explicativa nº 1. Não há 
cláusulas restritivas nos contratos de empréstimos e financiamentos da Companhia e 
de suas controladas. 
13. Impostos a recolher Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
PIS e COFINS 1.369 1 1.369 2.228
IRPJ e CSLL 2.882 - 2.888 5.894
CFEM e TFRM 3.924 - 3.924 3.287
Impostos retidos 664 - 670 393
Outros 982 - 982 125

9.821 1 9.833 11.927
Em 01 de outubro de 2021, a Companhia aprovou a incorporação da controlada Bemisa 
Brasil que detinha a operação de exploração de minério de ferro da Mina Baratinha con-
forme descrito na nota explicativa nº 1. 14. Provisão para desmobilização de ativos: 
A provisão para desmobilização da mina foi constituída de acordo com uma avaliação 
realizada por especialistas que atuam diretamente em avaliações ambientais na mina. 
Os desembolsos de reabilitação estão previstos para ocorrer a partir do ano de 2022 e 
os gastos com desmobilização a partir de 2028. Para o exercício de 2021, a Companhia 
revisou o montante reconhecido e foi contabilizado uma redução de R$2.924 referente 
as obrigações e R$1.073 referente ao ajuste a valor presente, totalizando R$14.311 
(R$16.162 em 2020). 15. Fornecedores: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o saldo 
de fornecedores na Companhia e suas controladas é composto por compromissos de 
curto prazo assumidos com fornecedores de materiais e serviços.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fornecedores de materiais e serviços 24.813 21 26.814 15.441
24.813 21 26.814 15.441

Em 01 de outubro de 2021, a Companhia aprovou a incorporação da controlada Bemisa 
Brasil que detinha a operação de exploração de minério de ferro da Mina Baratinha 
conforme descrito na nota explicativa nº 1. 16. Patrimônio líquido: a) Capital social: 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o Capital Social da Companhia é de R$188.147 
, dividido em 87 ações ordinárias, sem valor nominal, sendo a estrutura societária, o 
número de ações subscritas e os respectivos percentuais de participação no capital 
social apresentados da seguinte forma:

Acionista 2021 % 2020 %
Opportunity Holding FIP 87 100,00% 87 100,00%
Total 87 100,00% 87 100,00%
b) Reserva de capital: O saldo identificado nesta conta decorreu, tão somente, da di-
ferença entre os valores de subscrição das ações emitidas e destinados a conta de 
capital e os valores destinados a conta de reserva conforme previsto no artigo 170, § 
1° da Lei n° 6.404/76. c) Reserva de legal: Constituída à razão de 5% do lucro líquido 
apurado em cada exercício social, até atingir o limite de 20% do capital social, fixado 
pela legislação societária. d) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio: Aos acionistas 
estão assegurados dividendos mínimos não inferiores a 25% do lucro líquido de cada 
exercício, ajustados nos termos da Lei nº 6.404/79 e deduzido das destinações determi-
nadas em Assembleia. Em 08 de março de 2021, a Companhia realizou o pagamento 
dos dividendos mínimos obrigatórios apurados em 2020, no valor de R$ 17.573. Em 
28 de maio de 2021, a Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária, a 
distribuição de juros sobre capital próprio no valor de R$6.084, que serão considerados 
como antecipação de dividendos mínimos obrigatório, os quais foram pagos na data 
da aprovação. Em 27 de julho de 2021, a Companhia aprovou em Assembleia Geral 
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Extraordinária, a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$100.000 que 
serão considerados como antecipação de dividendos mínimos obrigatório, que foram 
pagos na data da aprovação. Em 27 de agosto de 2021, a Companhia aprovou em 
Assembleia Geral Extraordinária, a distribuição de juros sobre capital próprio no valor de 
R$3.673 que serão considerados como antecipação de dividendos mínimos obrigatório, 
que foram pagos na data da aprovação. Em 16 de dezembro de 2021, a Companhia 
aprovou em Assembleia Geral Extraordinária, a distribuição de juros sobre capital próprio 
no valor de R$2.882 que serão considerados como antecipação de dividendos mínimos 
obrigatório, que foram pagos na data da aprovação. Em 31 de dezembro de 2021, os 
dividendos foram calculados da seguinte forma: 
Lucro líquido do exercício 368.131
(-) Reserva legal (5% limitado a 20% do capital social) (18.407)
Base de cálculo dos dividendos 349.724
Dividendos mínimo Obrigatório (25%) 87.431
Antecipações realizadas em 2021
(-) JCP (12.639)
(-) Dividendos intercalares propostos (100.000)
(-) Dividendos e JSCP proposto (112.639)
Dividendos complementares aos mínimos obrigatórios 25.208
Durante o exercício de 2021, foram pagos R$52.718 de dividendos referente ao valor 
constituído em reserva para esse fim do exercício de 2020, R$100.000 de dividendos 
intercalares e R$12.639 de juros sobre capital próprio, conforme mencionado acima, 
referentes ao exercício de 2021. e) Reserva estatutária: Em 30 de abril de 2021, a 
Companhia aprovou em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a distribuição 
de dividendos complementares registrados na conta de reserva de lucros no valor de 
R$52.718 referente ao exercício de 2020. Tendo em vista o previsto na Lei 11.638/07, 
em 31 de dezembro de 2021, a Administração destinou integralmente a essa reserva 
estatutária o saldo remanescente na rubrica lucros acumulados, no valor de R$237.086.
17. Receita líquida de venda Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receitas bruta de venda 184.087 - 895.462 393.012

(-) PIS (2.121) - (10.887) (4.272)
(-) COFINS (9.769) - (50.144) (19.678)
(-) ICMS (3.007) - (11.531) (1.316)
(-) CFEM (6.088) - (29.292) (13.247)
(-) TFRM (822) - (3.053) (2.191)
(-) Outros (2.681) - (13.207) (6.046)

Receitas líquida de venda 159.599 - 777.348 346.251
Na controladora, a receita liquida corresponde a operação de comercialização de miné-
rio de ferro a partir de outubro de 2021 em decorrência da incorporação da controlada 
Bemisa- Brasil. 18. Custo do produto vendido: A Companhia utiliza o método de 
custeio por absorção. Os custos diretos são apropriados mediante apontamento de 
forma objetiva e os custos indiretos são apropriados por meio de rateio com base na 
capacidade normal de produção, incluindo gastos incorridos na aquisição de estoques, 
custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas 
localizações e condições existentes. Na controladora, o custo do produto vendido é 
corresponde a operação de comercialização de minério de ferro da Mina Baratinha, a 
partir de outubro de 2021, em decorrência da incorporação da controlada Bemisa- Brasil.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Custo do produto vendido
 Minério próprio (36.571) - (131.436) (93.271)

Minério de terceiros (revenda) (2.029) - (8.747) (2.600)
(38.600) - (140.183) (95.871)

19. Despesas gerais e administrativas
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Despesas com vendas (ii) (14.090) - (54.048) (37.779)
Salários e encargos (11.140) - (35.057) (24.359)
Ocupação (638) - (4.136) (4.815)
Honorários da Administração (468) (466) (5.150) (5.345)
Serviços contratados (i) (6.343) (1.586) (28.723) (32.933)
Representações e propaganda (1.150) (29) (2.348) (1.608)
Depreciação e amortização (568) (24) (2.049) (1.653)
Despesas não recorrentes (iii) - (19.714) - (19.714)
Outras (1.795) (174) (10.944) (5.675)

(36.192) (21.993) (142.455) (133.881)
(i) Refere-se a serviços advocatícios, serviços de consultoria e serviços técnicos de geo-
logia nos projetos de exploração mineral. (ii) Refere-se a gastos com logística rodoviária 
e movimentação em terminais relacionados a venda de minério da Mina Baratinha. 
(iii) Refere-se o pagamento a título de indenização patrimonial e restituição de valores 
investidos conforme instrumento de quitação assinado em 2020. 20. Resultado finan-
ceiro: A composição do resultado financeiro da Companhia e suas controladas estão 
demonstrada como segue:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receitas financeiras
Rendimento com aplicações financeiras 4.230 628 8.153 1.982
Atualização Selic 647 6 647 36
Descontos obtidos 156 - 197 73
Variação cambial 74 - 74 -

5.107 634 9.071 2.091
Despesas financeiras
Juros e multas (518) - (1.927) (3.314)
Variação cambial (1) (1.326)
Despesas bancárias (30) - (114) (379)
IOF (50) (4) (85) (42)
Juros s/ passivo de arrendamento (17) - (63) (74)
Descontos concedidos - - (37) (18)
Outros (233) (29) (467) (344)

(849) (33) (4.019) (4.171)
Resultado financeiro líquido 4.258 601 5.052 (2.080)

21. Imposto de renda e contribuição social
2021

Controladora Consolidado
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Lucro antes dos impostos 378.835 378.835 792.813 792.813
Adições 65.122 65.117 131.846 127.121
(-) Exclusões (357.043) (357.043) (429.702) (429.702)
Lucro líquido ajustado 86.914 86.909 494.957 490.232
(-) Compensação PF/BN (26.074) (26.073) (143.627) (145.786)
Base de cálculo 60.840 60.836 351.330 344.446
CSLL (9%) - 5.475 - 31.004
IRPJ (15%) 9.126 - 52.706 -
Adicional IRPJ (10%) 6.060 - 35.091 -
(-) Incentivos (730) - (2.139) -
Imposto apurado 14.456 5.475 85.658 31.004
Imposto diferido (6.785) (2.443) (6.101) (2.197)
Total (10.703) (108.364)
Alíquota praticada 34% 34%
Alíquota efetiva 5% 15%

2021
Controladora Consolidado

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Créditos não homologados (684) (246) - -
Impairment projeto Canabrava (6.101) (2.197) (6.101) (2.197)
Total (6.785) (2.443) (6.101) (2.197)

2021
Controladora Consolidado

IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Adições

Provisões 25.399 25.399 95.477 95.477
Efeito CPC 06 (R2) 272 272 835 835
Equivalência patrimonial 985 985 1.186 1.186
JCP 9.757 9.757 - -
Patrocínio e doações 1.063 1.063 3.113 3.113
Impairment 24.406 24.406 24.406 24.406
Créditos não homologados 2.733 2.733 - -
Despesas não dedutíveis 507 502 6.829 2.104

65.122 65.117 131.846 127.121
Exclusões

Reversão de provisão (22.619) (22.619) (93.637) (93.637)
Equivalência patrimonial (316.328) (316.328) (316.332) (316.332)
JCP (12.639) (12.639) (12.639) (12.639)
Efeito CPC 06 (R2) (300) (300) (886) (886)
Atualização SELIC (643) (643) (643) (643)
Amortização Goodwill (3.701) (3.701) (3.701) (3.701)
Outras exclusões (813) (813) (1.864) (1.864)

(357.043) (357.043) (429.702) (429.702)
22. Contingências: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui 1 processo 
cível com a probabilidade de perda.

Consolidado
Cível Trabalhista Tributário Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020 131 13 - 144
Adições 8 54 - 62
Reversões - (67) - (67)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 139 - - 139
Adicionalmente, a Companhia é parte de outras ações cujo risco de perda foi avaliado 
como possível, de acordo com os advogados internos e externos responsáveis, para 
os quais nenhuma provisão foi reconhecida, como segue: 
Processos- Possíveis Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Trabalhista 647 - 647 206
Cível 95 50 95 96

742 50 742 302
23. Partes relacionadas: Remuneração dos administradores: O montante referente 
à remuneração dos administradores foi aprovado na Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária realizada no dia 30 de abril de 2021 em até R$1.000 (R$1.000 em 30 de 
abril de 2020). A Companhia e suas controladas não concedem benefícios pós-empre-
go, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios de longo prazo 
para a Administração. 24. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: 
As descrições dos saldos contábeis e dos valores de mercado dos instrumentos finan-
ceiros inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 estão 
identificadas a seguir:

Consolidado
2021 2020

Valor 
Justo

Valor 
contábil

Classifica-
ção

Valor 
justo

Valor 
Contá-

bil
Classifica-

ção
Ativo
Caixas e equivalentes 165 165 Valor justo 51 51 Valor justo
Títulos e valores 

mobiliários 244.585 244.585 Valor justo 95.772 95.772 Valor justo

Contas a receber 39.589 39.589
Custo 

amortizado 41.306 41.306
Custo 

amortizado
Passivo

Fornecedores 26.814 26.814
Custo 

amortizado 15.441 15.441
Custo 

amortizado

Dividendos a pagar - -
Custo 

amortizado 17.573 17.573
Custo 

amortizado
Empréstimos e 

financiamentos 25.252 25.252
Custo 

amortizado 30.646 30.646
Custo 

amortizado
Gerenciamento dos riscos financeiros: A Companhia e suas controladas possuem ex-
posição aos seguintes riscos resultantes de instrumentos financeiros: • Risco de crédito; 
• Risco de liquidez; • Risco de commodities. Essa nota apresenta informações sobre a 
exposição da Companhia e suas controladas a cada um dos riscos supramencionados, 
os objetivos da Companhia e de suas controladas, políticas e processos para a mensu-

ração e gerenciamento de risco, e o gerenciamento do capital da Companhia e de suas 
controladas. Estrutura do gerenciamento de risco: A Administração da Companhia e de 
suas controladas têm responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da 
estrutura de gerenciamento de risco da Companhia e de suas controladas. As políticas 
de gerenciamento de risco da Companhia e de suas controladas são estabelecidas para 
identificar e analisar os riscos enfrentados pela Companhia e por suas controladas, para 
definir limites e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos 
limites. Riscos de crédito: Risco de crédito é o risco de a Companhia e suas controla-
das incorrerem em perdas decorrentes de um cliente ou de uma contraparte em um 
instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações 
contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes e de 
instrumentos financeiros conforme apresentado abaixo.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Caixa e equivalentes de caixa 164 2 165 51
Títulos e valores mobiliários 241.628 2.594 244.585 95.772
Contas a receber 39.589 - 39.589 41.306
Caixa e equivalentes de caixa: A Companhia e suas controladas detinham caixa e 
equivalentes de caixa de R$165 em 31 de dezembro de 2021 (R$51 em 2020) e títulos 
e valores mobiliários de R$244.585 em 31 de dezembro de 2021 (R$95.772 em 2020), 
os quais representam sua máxima exposição de crédito sobre aqueles ativos. O caixa 
e equivalentes de caixa e os títulos e valores mobiliários são mantidos com bancos e 
instituições financeiras que possuem altas qualificações no mercado. Risco de liquidez: 
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia e suas controladas irão encontrar difi-
culdades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que 
são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da 
Companhia e de suas controladas na administração de liquidez é de garantir, o máximo 
possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou 
com risco de prejudicar a reputação da Companhia e de suas controladas.

Controladora
Até 1 ano > 1 a 2 anos > 2 a 5 anos

Fornecedores 24.813 - -
Empréstimos e financiamentos 6.983 6.723 11.546

31.796 6.723 11.546
Consolidado

Até 1 ano > 1 a 2 anos > 2 a 5 anos
Fornecedores 26.814 - -
Empréstimos e financiamentos 6.983 6.723 11.546

33.797 6.723 11.546
Risco de commodities: O resultado da Companhia é influenciado pelo potencial de 
valorização das commodities no momento da definição do preço de venda do minério 
de ferro. A rentabilidade da Companhia tem impacto pelas oscilações dos preços destas 
commodities no mercado. A Companhia e suas controladas vêm realizando estudos 
geológicos em áreas com potencial de identificação de minério e água. No ambiente de 
pesquisa e prospecção de áreas com potencial de identificação de minérios, a Compa-
nhia e suas controladas estão suscetíveis aos riscos descritos a seguir: • Aquisição de 
alvarás de pesquisa e realização de custos de pesquisas e prospecções sem sucesso 
na identificação de minérios em volumes que justifiquem os investimentos necessários 
para exploração e disponibilização para vendas; e • Aquisição de alvarás de pesquisa 
e realização de custos de pesquisas e prospecções com identificação de minérios de 
baixa qualidade. Valor justo hierárquico: Existem três níveis para classificação do Valor 
Justo referente a instrumentos financeiros, sendo que a hierarquia fornece prioridade 
para preços cotados não ajustados em mercado ativo referente a ativos ou passivos 
financeiros. A classificação dos Níveis Hierárquicos pode ser apresentada conforme 
exposto abaixo: • Nível 1: Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado não 
ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente, inclusive na data da men-
suração do valor justo. • Nível 2: Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo 
(preço cotado não ajustado) incluídos no Nível 1, extraídos de modelo de precificação 
baseado em dados observáveis de mercado. • Nível 3: Dados extraídos de modelo de 
precificação baseado em dados não observáveis de mercado. Em 31 de dezembro 
de 2021, a classificação por Nível Hierárquico apresenta-se da seguinte forma para os 
instrumentos financeiros valorizados a valor justo:

Consolidado
2021 2020

Ativos e Passivos
Valor 
 justo Nível Total

Valor  
justo Nível Total

Caixa e equivalentes de caixa 165 2 165 51 2 51
Títulos e valores mobiliários 244.585 2 244.585 95.772 2 95.772
Empréstimos e financiamentos 25.252 2 25.252 33.780 2 30.646
Ressaltamos que não foram observados instrumentos financeiros classificados como 
Nível 1 e 3 durante o período em análise e que não ocorreram transferências entre 
níveis neste mesmo período. Gerenciamento do capital: A política da Administração, 
bem como as demais áreas, procura um equilíbrio entre a rentabilidade vis-à-vis o risco 
incorrido, de modo a não expor seu patrimônio ou de sofrer com variação de preço súbita 
ou flutuações do mercado. Visando a gestão do capital saudável, a Companhia e suas 
controladas adotam a política de preservar a liquidez com o acompanhamento de perto 
do fluxo de caixa de curto e longo prazo. 25. Cobertura de seguros: A Companhia 
e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade.

Risco coberto Vigência 2021 2020
Riscos Operacionais 11/2021 a 11/2022 71.054 71.054
Responsabilidade Civil 09/2021 a 09/2022 15.000 15.000
Responsabilidade Civil dos Administradores 
(D&O) 05/2021 a 05/2022 50.000 50.000
Cyber Edge 05/2021 a 05/2022 5.000 5.000
Riscos de Engenharia 10/2021 a 10/2022 10.000 -

151.054 141.054
Não é parte do escopo do auditor independente a avaliação da adequação das cober-
turas de seguros contratados pela Administração da Companhia. 26. Eventos sub-
sequentes: Em 14 de março de 2022, a Companhia aprovou em Assembleia Geral 
Extraordinária, a distribuição parcial de dividendos adicionais constituídos em 2021 no 
valor de R$ 100.000 ao acionista.

Augusto Cesar Calazans Lopes – Diretor Presidente; João Ricardo Massari Pereira – Diretor Financeiro;  Janaína Mendonça G. Pais – Contadora CRCRJ 103190/O-1
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Aos Administradores e Acionistas da Bemisa Holding S.A. Rio de Janeiro- RJ: Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas 
da Bemisa Holding S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada da Bemisa Holding S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa 
individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase- incertezas sobre ativos exploratórios: Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 11, que descreve que a Companhia e suas controladas 
investiram montantes significativos, em projetos de exploração mineral, inerentes aos negócios da Companhia, e podem não resultar em descoberta de reservas economicamente viáveis, no montante equivalente a R$133.754 mil e R$156.094 mil na controladora 
e no consolidado, respectivamente. Os planos da Administração da Companhia em relação às suas atividades operacionais estão descritos na Nota Explicativa nº 1. Nossa opinião não contém ressalva relacionada com esse assunto. Responsabilidades da 
Administração pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos 
usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. 
Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 
18 de março de 2022. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-2SP015199/O-6; Beatriz Gonçalves de Moraes Nicolaci - Contadora CRC-1RJ091370/O-0.
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