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PUBLICIDADE LEGAL - DIGITAL

MINERAÇÃO AFONSO R LIMA S.A. - FERGUSA – CNPJ (MF) 11.665.890/0001-77 – RELATÓRIO DA DIRETORIA: Preza-

dos Acionistas: Cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis desta sociedade, referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020. São José do Belmonte (PE), 23 de
março de 2022. Alexandre Pereira Rodrigues – Diretor Presidente.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - EXERCÍCIOS
EXPRESSO EM REAIS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E 2021 – VALORES EM REAIS
2.021
2.020 – NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL – A companhia tem como objeto
ATIVO
1.358.276,29 2.000.925,81 social a pesquisa e lavra de minérios em geral; beneficiamento, industrialiCIRCULANTE
- zação e comercialização de seus produtos; industrialização de carvão veNÃO CIRCULANTE
1.758.276,29 2.000.925,81 getal; exportação dos seus produtos e importação do que se fizer necessário
Investimentos
4.948,78
4.948,78 à realização do objeto social. NOTA 2 – BASE DE PREPARAÇÃO – a) DeImobilizado
1.353.327,51 1.995.977,03 claração de Conformidade – As demonstrações contábeis da companhia
PASSIVO
1.358.276,29 2.000.925,81 foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotados no
CIRCULANTE
2.161.215,22 2.126.551,05 Brasil, as quais abrangem a legislação societária e as normas emitidas pelo
Fornecedores
38.350,00
- Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a NBC TG 1000, apliObrigações tributárias
1.261.968,09 1.268.640,58 cadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição
Parcelamentos
737.296,49
657.910,47 em contrário; b) Base de mensuração – As demonstrações contábeis foram
Contas a pagar
123.600,64
200.000,00 preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto
NÃO CIRCULANTE
346.109,64
616.269,49 quando de outra forma indicado; c) Moeda funcional e moeda de aprePessoas ligadas
205.070,33
475.230,18 sentação – As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é
Parcelamentos
141.039,31
141.039,31 a moeda funcional da empresa; d) Estimativas de julgamento – A prepaPATRIMÔNIO LÍQUIDO
(1.149.048,57) (741.894,73) ração das demonstrações contábeis em conformidade com as normas conCapital
4.584.577,00 4.584.577,00 tábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o
Reservas de capital
0,33
0,33 exercício de julgamento por parte da Administração da Empresa no processo
Prejuízos acumulados
(5.733.625,90) (5.326.472,06) de aplicação das políticas contábeis. Desta forma, os resultados reais podem
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE EXERCÍCIOS divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma
maneira contínua e tais revisões são reconhecidas nos períodos em que são
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EXPRESSA EM REAIS
2.021
2.020 revisadas; e) Demonstrações contábeis comparativas – As demonstraReceita operacional líquida
- ções contábeis para fins comparativos estão sendo apresentadas comparaDespesas administrativas e gerais
(320.388,15) (242.650,14) tivamente coma as demonstrações financeiras em 31 de dezembro do ano
Resultado financeiro líquido
(86.765,69)
(42.446,18) anterior. NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS – 3.1) a) Ativos e
Lucro (prejuízo) antes dos tributos
(407.153,84) (285.096,32) Passivos Circulante e não circulantes – Um ativo é reconhecido no baProvisão para Contribuição Social
- lanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão
Provisão para Imposto de Renda
- gerados em favor da empresa, seu custo ou valor puder ser mensurado com
Lucro (prejuízo) líquido
(407.153,84) (285.096,32) segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a empresa posLucro (prejuízo) por lote de 1.000 ações
(88,81)
(62,19) sui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estiREFERENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
mativas do risco envolvido. Os Ativos e passivos são classificados como cirEXPRESSA EM REAIS
culantes quando sua realização, ou liquidação for provável que ocorra até o
2.021
2.020 final do exercício social seguinte. Caso contrário, são demonstrados como
CAPITAL SOCIAL
não circulantes. b) Apuração do resultado – O resultado das operações é
Saldo no inicio do período
4.584.577,00 4.584.577,00 apurado em conformidade com o princípio contábil da competência do exerSaldo no final do período
4.584.577,00 4.584.577,00 cício. Dessa forma, as receitas são reconhecidas quando realizadas e as desRESERVAS DE CAPITAL
pesas são apropriadas quando incorridas, independentemente do seu
Saldo no inicio do período
0,33 recebimento ou pagamento, respectivamente. c) Tributação – A empresa
Saldo no final do período
0,33 optou pela tributação do imposto de renda com base no lucro presumido. Assim
PREJUIZOS ACUMULADOS
a Tributação pelo imposto de renda (alíquota de 15%, acrescida do adicional
Saldo no inicio do período
(5.326.472,06) (5.041.375,74) de 10%) é calculada tendo como base de cálculo a presunção do lucro. A conResultado líquido do período
(407.153,84) (285.096,32) tribuição social (alíquota de 9%), tendo como base de cálculo a presunção do
Saldo no final do período
(5.733.625,90) (5.326.472,06) lucro, os quais são contabilizados pelo princípio de competência, calculados
TOTAL
conforme legislação em vigor. A tributação sobre receita compreende a contriSaldo no inicio do período
(741.894,73) (456.798,41) buição para o Programa de Integração Social (PIS) a alíquota de 0,65% e a
Resultado líquido do período
(407.153,84) (285.096,32) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) à alíquota
Saldo no final do período
(1.149.048,57) (741.894,73) de 3,00%, de acordo com a legislação em vigor. Os referidos tributos são contabilizados pelo princípio da competência e apresentados como dedução da reDEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA REFER. EXERCÍCIOS
ceita bruta. NOTA 4 – CAPITAL SOCIAL – O capital subscrito e integralizado
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EXPRESSA EM REAIS
2.021
2.020 é composto por 4.584.577 ações nominativas do valor nominal de R$ 1,00
(hum real) cada, sendo 1.571.936 ações ordinárias; 583.493 ações preferenATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado líquido do exercício
(407.153,84)
(285.096,32) ciais Classe A e 2.429.148 ações preferenciais Classe B. A cada ação ordináDepreciações
242.649,52
242.650,14 ria corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações
(Acréscimos) decréscimos de ativos
- preferenciais não têm direito a voto, mas gozarão das seguintes vantagens: a)
Acréscimos (decréscimos) de passivos
34.664,17
217.030,72 prioridade na distribuição de dividendos mínimos, não cumulativos, de 6% (seis
Fluxo de caixa das atividades operacionais (129.840,15)
174.584,54 por cento) ao ano, calculado sobre o valor nominal das ações, participando em
igualdade com as ações ordinárias da distribuição de dividendos acima do míATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de direitos do imobilizado
400.000,00
(408.576,16) nimo estabelecido e das bonificações me novas ações, emitidas em decorFluxo de caixa das atividades de invest.
400.000,00
(408.576,16) rência da capitalização de lucros e reservas, não se admitindo a nenhum tipo
ou classe de ações vantagens patrimoniais superiores, condições estas que os
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pessoas ligadas
(270.159,85)
233.991,62 torna de participação integral nos resultados; b) prioridade no reembolso do caFluxo de caixa das atividades de financiam. (270.159,85)
233.991,62 pital na hipótese de liquidação da sociedade. NOTA 5 – CONTINGÊNCIAS ACRÉSCIMOS (DECRÉS.) NAS DISPONIBIL.
- As declarações de rendimentos pessoa Jurídica e demais encargos resultantes das operações da empresa, estão sujeitos a exame por parte das auDEMONSTR. DO ACRÉSC.(DECRÉSCIMO)
No início do período
- toridades fiscais dentro dos prazos prescricionais. Recife (PE), 31 de
No final do período
- dezembro de 2.021. Alexandre Pereira Rodrigues – Diretor Presidente – Wel- lington Cavalcanti de Lima – TC – CRC-12.127-O-PE.
VARIAÇÃO
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