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Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas
HTL SP Participações S.A.

Examinamos as demonstrações financeiras da HTL SP Participações S.A. (a “Companhia”) que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de
dezembro de 2013, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações financeiras

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e
executada como objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de
distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião.
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Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anteriormente referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da HTL SP Participações S.A. em 31 de
dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.2.

Recife, 14 de abril de 2014

PricewaterhouseCoopers
AuditoresIndependentes
CRC 2SP000160/O-5

José Vital Pessoa Monteiro Filho
Contador CRC 1PE016700/O-0 "S" SP
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Balanço patrimonial
Em reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ativo 2013 2012 Passivo e patrimônio líquido 2013 2012

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3) 90.737 28.281 Fornecedores (Nota 6) 479 37.358
Adiantamentos diversos (Nota 4) 23.567 Salários e encargos sociais 458
Outros ativos 19 602 Tributos a pagar (Nota 7) 87.757 6.643

Partes relacionadas (Nota 8) 28.691

114.323 28.883 117.385 44.001

Não circulante
Exigível a longo prazo

Partes relacionadas (Nota 8) 68.888.875

Não circulante
Imobilizado (Nota 5) 83.657.911 189.698 Total do passivo 69.006.260 44.001

Patrimônio líquido (Nota 9)
Capital social 15.344.458 194.500
Prejuízo acumulado (578.484) (19.920)

Total do patrimônio líquido 14.765.974 174.580

Total do Ativo 83.772.234 218.581 Total do passivo e patrimônio líquido 83.772.234 218.581
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Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2013 2012

Despesas/Receitas operacionais
Gerais e administrativas (Nota 10) (552.132) (19.818)
Outras receitas operacionais, líquidas 19.819

Prejuízo operacional (532.313) (19.818)
Despesas financeiras (26.334) (102)
Receitas financeiras 83

Despesas financeiras, líquidas (26.251) (102)

Prejuízo do exercício (558.564) (19.920)

Prejuízo por Ações atribuível aos Acionistas da Companhia durante
o exercício (expresso em R$ por Ações) (0,04) (0,10)
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Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Em reais

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Capital Social
Prejuízos

Acumulados Total

Integralização inicial de capital em 15 de maio de 2012 500 500

Aumento de capital 194.000 194.000

Prejuízo do período (19.920) (19.920)

Em 31 de dezembro de 2012 194.500 (19.920) 174.580

Aumento de capital oriundo de incorporação (Nota 1 (c) e (d)) 15.149.958 15.149.958

Prejuízo líquido do período (558.564) (558.564)

Em 31 de dezembro de 2013 15.344.458 (578.484) 14.765.974
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Demonstração dos fluxos de caixa
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2013 2012

Prejuízo do período (558.564) (19.920)

Variação no capital circulante
Adiantamentos diversos (23.567)
Tributos a recuperar (19)
Outros ativos 602 (602)
Fornecedores (36.879)
Salários e encargos sociais 458
Tributos a pagar 81.114 6.643

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (536.855) (13.879)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições ao imobilizado (16.175.184) (152.340)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (16.175.184) (166.219)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Obtenção de empréstimos com partes relacionadas 16.774.495
Integralização de capital 500
Aumento de capital 194.000

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 16.774.495 194.500

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 62.456 28.281

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 28.281

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício (Nota 3) 90.737 28.281
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Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2013
Em reais
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1 Informações gerais

(a) Atividades operacionais

A HTL SP Participações S.A. (a “Companhia”) é uma Companhia de propósito específico (SPE), com
sede em São Paulo - SP, que tem por objetivo a administração de hotéis e resorts/hotel, a prestação de
serviços de consultoria em hotelaria e entretenimento, o comércio varejista de mercadorias em lojas de
conveniência, a exploração de restaurantes, bares e similares, a organização e exploração de atividades
esportivas com a promoção de cursos de golfes e similares, a administração de bens próprios e/ou de
terceiros, inclusive para fins de locação residencial e comercial, a exploração e locação de salas de
reunião e convenções, e a participação em quaisquer outras sociedades como sócia, acionista ou
quotista. A Companhia é controlada pela Iron House Desenvolvimento Imobiliário S.A., holding do
segmento imobiliário do Grupo Cornélio Brennand.

Criada em 2012, a Companhia possui em seu Portfólio a implantação de Hotel com 240 quartos e 244
chaves, padrão Alto Luxo bandeira exclusiva internacional, a ser realizada em terreno adquirido da BMX
Participações, Companhia da Odebrecht Realizações Imobiliárias, com 6.510 m² com aproximadamente
26.000 m² de área computável e área total construída de 46.518 m².(*)

* Parágrafo não auditado.

A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria da Companhia em 14 de abril de
2014.

(b) Capital circulante líquido

Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia possui excesso de passivos circulantes sobre ativos
circulantes no montante de R$ 3.063. Eventuais necessidades de recursos financeiros serão supridas
pelo acionista controlador.

(c) Cisão da Terrenos e Construções S.A.

Em 1º de julho de 2013, ocorreu a cisão da Terrenos e Construções S.A. (coligada da Companhia),
originando a transferência de um acervo líquido contábil para a Companhia. A transferência desses
ativos foi efetuada considerando o custo histórico como base de valor.

Apresentamos abaixo, na forma sumarizada, os principais grupos de contas do balanço patrimonial da
Terrenos e Construções S.A. que foi transferido para a Companhia, em 1º de julho de 2013.

Ativo
Em 1° de julho

de 2013 Passivo e Patrimônio líquido
Em 1° de julho
de 2013

Não circulante
Partes relacionadas 52.143.071

Não circulante
Imobilizado 66.921.402 Patrimônio líquido

Capital social 14.778.331
66.921.402

14.778.331

Total de ativo 66.921.402
Total do passivo e patrimônio

líquido 66.921.402
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(d) Cisão da Iron House Empreendimentos S.A.

Em 1º de agosto de 2013, ocorreu a cisão da Iron House Empreendimentos S.A., originando a
transferência de um acervo líquido contábil para a Companhia. A transferência desses ativos foi efetuada
considerando o custo histórico como base de valor.

Apresentamos abaixo, na forma sumarizada, os principais grupos de contas do balanço patrimonial da
Iron House Empreendimentos S.A. que foi transferido para a Companhia, em 1º de agosto de 2013.

Ativo
Em 1° de

agosto de 2013 Passivo e Patrimônio líquido
Em 1° de

agosto de 2013

Não circulante Patrimônio líquido
Imobilizado 371.627 Capital social 371.627

371.627 371.627

Total de ativo 371.627
Total do passivo e patrimônio

líquido 371.627

2 Resumo das principais políticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo
disposição em contrário.

2.1 Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

(a) Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

Não houve outros elementos componentes de resultados abrangentes além dos prejuízos do exercício
apresentados, razão pela qual a demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada.
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2.2 Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de
mudança de valor.

2.3 Ativos e passivos financeiros

2.3.1 Classificação

A Companhia classifica seus ativos e passivos financeiros, no reconhecimento inicial, sob a categoria
empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos e passivos
financeiros foram adquiridos.

(a) Empréstimos e recebíveis

Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante,
exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes
são classificados como ativos não circulantes).

2.4 Imobilizado

Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação
e de qualquer perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente
atribuíveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido pela administração.

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para
alocar seus custos, menos o valor residual, durante a vida útil, que é estimada como segue:

. Instalações – 10 anos

. Máquinas –10 anos

. Veículos – 5 anos

. Móveis, utensílios e equipamentos – 10 anos

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se
necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do
ativo for maior que seu valor recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor
contábil e são reconhecidos em "Outras receitas operacionais, líquidas" na demonstração do resultado.
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2.5 Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subseqüentemente,
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.

2.6 Outros passivos circulante e não circulante

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

2.7 Capital social

As Ações são classificadas no patrimônio Líquido.

3 Caixa e equivalentes de caixa

2013 2012

Recursos em banco e em caixa 90.737 28.281

90.737 28.281

O saldo de recursos em banco e em caixa compreende a depósitos em conta corrente disponíveis para
uso imediato.

4 Adiantamentos diversos

2013

Adiantamento a funcionários 17.567
Outros 6.000

23.567
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5 Imobilizado

(a) Composição do saldo

Terrenos
Obras em

andamento Total

Em 31 de dezembro de 2012
Aquisições 189.698 189.698

Saldo contábil, líquido 189.698 189.698

Em 31 de dezembro de 2012
Custo 189.698 189.698

Saldo contábil, líquido 189.698 189.698

Em 31 de dezembro de 2013
Saldo inicial 189.698 189.698
Aquisições 16.175.184 16.175.184
Acervo incorporação (Nota 1 (c) e (d)) 59.600.034 7.692.995 67.293.029

Saldo contábil, líquido 59.600.034 24.057.877 83.657.911

Em 31 de dezembro de 2013
Custo 59.600.034 24.057.877 83.657.911

Saldo contábil, líquido 59.600.034 24.057.877 83.657.911

6 Fornecedores

O saldo em 31 de dezembro de 2013 no montante de R$479 (Em 31 de dezembro de 2012 – R$37.358)
refere-se essencialmente a contratação de assessoria técnica para o Hotel em São Paulo, conforme Nota 1
(a).

7 Tributos a pagar

2013 2012

Contribuições de intervenção no domínio econômico - CIDE 31.637
Imposto sobre serviços - ISS 17.333
Imposto de renda retido na fonte - IRRF 12.789 2.432
Programa de Integração Social/ Contribuição para financiamentos

da seguridade social/Contribuição social sobre lucro líquido –
PIS/COFINS/CSLL 25.998 4.211

87.757 6.643
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8 Partes relacionadas

(a) Adiantamento para futuro aumento de capital

Passivo não
circulante

31 de
dezembro

de 2013

Iron House Desenvolvimento Imobiliário S.A. 16.735.000

(b) Empréstimos entre partes relacionadas (Mútuo)

O montante de R$ 52.153.875 no passivo circulante refere-se à mútuos com os acionistas pessoas físicas
da sua controladora. Os mútuos são remunerados em 115% do CDI.

(c) Outras transações

Passivo
circulante

31 de
dezembro

de 2013

Iron House Empreendimentos S.A 28.691

28.691

9 Patrimônio líquido

Capital social

Em 31 de dezembro de 2013 o capital social está representado por 15.344.458 Ações de R$1,00 (um real)
cada uma, assim distribuídas:

Ações Total de Ações

Iron House Desenvolvimento Imobiliário S.A. 15.344.457 15.344.457
Carlos Eugênio de Almeida Brennand 1 1
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10 Despesas gerais e administrativas

2013 2012

Comunicação e Marketing 32.239
Impostos e taxas 363
Prestações de serviços 307.631 17.100
Viagens 177.181 2.718
Outras despesas 34.718

552.132 19.818

* * *


