
HTL SP Participações S.A.
Demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil
e relatório dos auditores independentes
em 31 de dezembro de 2014



2

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Rua Padre Carapuceiro 733, 8º andar, Recife, PE, Brasil CEP 51020-280
T: (81) 3465-8688, F: (81) 3465-1063, www.pwc.com/br

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 2014 e as respectivas demonstrações do
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data,
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 2014, 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, 4 de março de 2015

PricewaterhouseCoopers
AuditoresIndependentes
CRC 2SP000160/O-5

José Vital Pessoa Monteiro Filho
Contador CRC 1PE016700/O-0 "S" SP
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Ativo 2014 2013 Passivo e patrimônio líquido 2014 2013

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 49.622 91 Fornecedores 3
Adiantamentos diversos 11 24 Empréstimos e financiamentos (Nota 7) 5.368
Tributos a recuperar (Nota 5) 408 Tributos a pagar 52 89
Outros ativos 8 Partes relacionadas (Nota 8) 481 29

50.049 115 Outros passivos 1
5.905 118

Não circulante
Imobilizado (Nota 6) 107.742 83.658 Não circulante

107.742 83.658 Empréstimos e financiamentos (Nota 7) 119.086
Partes relacionadas (Nota 8) 68.889

119.086 68.889

Total do passivo 124.991 69.007

Patrimônio líquido (Nota 9)
Capital social 34.079 15.344

Prejuízo acumulados (1.279) (578)

Total do patrimônio líquido 32.800 14.766

Total do Ativo 157.791 83.773 Total do passivo e patrimônio líquido 157.791 83.773
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Demonstração do resultado
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2014 2013

Despesas e receitas operacionais

Despesas gerais e administrativas (Nota 10) (689) (552)
Outras despesas/receitas operacionais, líquidas (1) 20

Prejuízo operacional (690) (532)
Despesas financeiras (Nota 11) (15) (26)
Receitas financeiras (Nota 11) 4

Despesas financeiras, líquidas (Nota 11) (11) (26)

Prejuízo do exercício (701) (558)

Prejuízo por ações atribuível aos acionistas da Companhia durante o
exercício (expresso em R$ por ações) (0,02) (0,04)
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Capital
Social

Prejuízos
Acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2012 194 (20) 174

Aumento de capital oriundo de cisão (Nota 1 (b) e (c)) 15.150 15.150
Prejuízo do exercício (558) (558)

Em 31 de dezembro de 2013 15.344 (578) 14.766

Aumento de capital (Nota 9) 18.735 18.735
Prejuízo do exercício (701) (701)

Em 31 de dezembro de 2014 34.079 (1.279) 32.800
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2014 2013

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Prejuízo do exercício (701) (558)

Ajustes
Depreciação 1

Variação no capital circulante operacional

Adiantamentos diversos 13 (24)

Tributos a recuperar (408)

Partes relacionadas 452 29

Outros ativos (8) 1

Fornecedores 3 (37)

Tributos a pagar (37) 81

Outros passivos 1

Caixa aplicado nas atividades operacionais (684) (508)

Juros pagos (7.390)

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (8.074) (508)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Adições ao imobilizado (10.648) (16.175)

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (10.648) (16.175)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Partes relacionadas (52.154) 16.746

Adiantamento para futuro aumento de capital 2.000

Captação de empréstimos e financiamentos 118.407

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos 68.253 16.746

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 49.531 63

Caixa e equivalentes de caixa, no início do exercício (Nota 4) 91 28

Caixa e equivalentes de caixa, no final do exercício (Nota 4) 49.622 91

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 49.531 63



HTL SP Participações S.A.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2014
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

5 de 14

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: 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 foi controlada pela Iron Desenvolvimento Imobiliário S.A. até nove de setembro de 2014,
passando a ser controlada pela HTL Investimentos S.A.. Ambas Controladoras são holdings 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 4 de março de
2015.

(b) 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.

Em 1° de julho
de 2013

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

Não circulante
Partes relacionadas 52.143

Não circulante
Imobilizado 66.921 Patrimônio líquido

Capital social 14.778
66.921

14.778

Total de ativo 66.921 Total do passivo e patrimônio líquido 66.921
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(c) 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.

Em 1° de agosto
de 2013

Em 1° de agosto
de 2013Ativo Passivo e Patrimônio líquido

Não circulante Patrimônio líquido

Imobilizado 372 Capital social 372

372 372

Total de ativo 372 Total do passivo e patrimônio líquido 372

2 Resumo das principais políticas contábeis

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas 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 considerando o custo histórico como base de valor, que, no
caso de ativos financeiros disponíveis para venda e outros ativos e passivos financeiros (inclusive
instrumentos derivativos) é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.

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 da Companhia. 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.
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(a) Mudanças nas políticas contábeis e divulgações

OCPC 07 - "Evidenciação na Divulgação dos Relatórios Contábil-financeiros de Propósito Geral", trata dos
aspectos quantitativos e qualitativos das divulgações em notas explicativas, reforçando as exigências já
existentes nas normas contábeis e ressaltando que somente as informações relevantes para os usuários das
demonstrações financeiras devem ser divulgada.

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
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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 sem alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor
contábil e são reconhecidos em "Outros receitas/despesas operacionais, líquidas" na demonstração do
resultado.

2.5 Tributos a recuperar

São avaliados pelo custo e não excedem ao valor esperado de realização.

2.6 Fornecedores

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

2.7 Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença
entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na
demonstração do resultado durante o período em que os financiamentos estejam em aberto, utilizando o
método da taxa efetiva de juros.

2.8 Outros passivos circulante e não circulante

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

2.9 Capital social

As ações ordinárias são classificadas no Patrimônio Líquido.
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3 Instrumentos financeiros por categoria

2014 2013

Empréstimos e recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 49.622 91

49.622 91

Outros passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos (Nota 7) 124.454
Fornecedores 3

124.457

4 Caixa e equivalentes de caixa

2014 2013

Recursos em banco e em caixa (i) 29 91
Depósitos bancários de curto prazo (ii) 49.593

49.622 91

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

(ii) Os Certificados de depósitos bancários estão indexados pela variação do CDI (Certificado de Depósito
Interfinanceiro) e podem ser resgatados imediatamente em um montante conhecido de caixa sem
penalidade de juros, e estando sujeito a um insignificante risco de mudança de valor, cuja intenção da
administração é fazer uso desses recursos no curto prazo. Os referidos saldos decorrem da estratégia e do
fluxo normal das operações da Companhia.

5 Tributos a recuperar

2014

Antecipação Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 369
Programa de Integração Social – PIS / Contribuição para financiamentos da seguridade

social – COFINS / Contribuição social sobre lucro líquido - CSLL 39

408
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6 Imobilizado

(a) Composição do saldo

Terrenos
Equip.

Informática
Obras em

andamento Total

Em 31 de dezembro de 2013
Saldo inicial 190 190
Aquisições 16.175 16.175
Acervo cisão 59.600 7.693 67.293

Saldo contábil, líquido 59.600 24.058 83.658

Em 31 de dezembro de 2013
Custo 59.600 24.058 83.658

Saldo contábil, líquido 59.600 24.058 83.658

Em 31 de dezembro de 2014
Saldo inicial 59.600 24.058 83.658
Aquisições 24.085 24.085

Transferências 7 (7)
Depreciação (1) (1)

Saldo contábil, líquido 59.600 6 48.136 107.742

Em 31 de dezembro de 2014
Custo 59.600 7 48.136 107.743
Depreciação Acumulada (1) (1)

Saldo contábil, líquido 59.600 6 48.136 107.742

7 Empréstimos e Financiamentos

2014

Debêntures 124.454

(-) Circulante (5.368)

Não Circulante 119.086
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(a) Debêntures

Em fevereiro de 2014, a Companhia fez a emissão de 12.000 (doze mil) Debêntures simples, não
conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com o valor nominal unitário de R$10.000
(dez mil reais), com vencimento em fevereiro de 2018. A taxa de remuneração é de 121% do CDI. Os valores
demonstrados no quadro acima estão líquidos do custo de captação.

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

16.735

(b) Empréstimos entre partes relacionadas (Mútuo)

Do montante de R$ 68.889, em 31 de dezembro de 2013 no passivo não circulante, R$ 52.154 refere-se à
mútuos com os acionistas da sua controladora. Os mútuos são remunerados em 115% do CDI e foram
liquidados em fevereiro de 2014.

(c) Outras transações

Passivo
circulante

Passivo
circulante

31 de dezembro
de 2014

31 de dezembro
de 2013

Iron House Empreendimentos S.A. 481 29

481 29

O saldo em 31 de dezembro de 2014 no montante de R$ 481 (Em 31 dezembro de 2013 - R$ 29), refere-se ao
rateio das despesas administrativas – ordinárias de pessoal com as demais empresas do Grupo de acordo
com os critérios e parâmetros estabelecidos em laudo técnico elaborado por empresa especializada.
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9 Patrimônio líquido

Capital social

No exercício de 2014, a Companhia aumentou o capital social no montante de R$ 18.735 mediante a
capitalização de adiantamento para futuro aumento de capital. O capital está representado por 35.461 ações
ordinárias nominativas e sem valor nominal, possuída pela HTL Investimentos S.A..

10 Despesas gerais e administrativas

11 Resultado financeiro

2014 2013

Transporte 3
Refeição 2
Cursos e treinamentos 13
Depreciação 1
Comunicação e Marketing 32
Impostos e taxas 4
Prestações de serviços 196 308
Viagens 425 177
Outras despesas 45 35

689 552

2014

Despesa de juros (1)
Outras despesas financeiras (14)

Despesas financeiras (15)

Receita de juros 4

Receitas financeiras 4

Despesas financeiras, líquidas (11)
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12 Gestão do risco financeiro

12.1 Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado e risco de liquidez. O
programa de gestão de risco global da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados
financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.

Durante os exercícios de 2014 e de 2013, a Companhia não celebrou contratos que possam ser considerados
como instrumentos derivativos.

A gestão de risco é realizada pelo setor Financeiro da Companhia, segundo as políticas aprovadas pela
Diretoria. O setor Financeiro da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos
financeiros.

(a) Risco de mercado

Esse risco é oriundo da possibilidade da Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de
juros que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no
mercado.

A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual
necessidade de contratação de operações para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas taxas.

(b) Risco de liquidez

É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pagamentos
previstos.

Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros,
sendo monitoradas diariamente pelo setor financeiro.

A tabela abaixo analisa os passivos financeiros da Companhia, por faixas de vencimento, correspondentes
ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados
na tabela são os fluxos de caixa não descontados contratados.

Menos de
um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois e
cinco anos

Acima de
cinco anos

Em 31 de dezembro de 2014

Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 16.951 17.448 146.029

Fornecedores 3
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12.2 Gestão de capital

O objetivo da gestão de capital da Companhia é assegurar que se mantenha uma classificação de crédito
forte perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar os negócios da Companhia e
maximizar o valor aos acionistas.

A Companhia controla sua estrutura de capital fazendo ajustes e adequando às condições econômicas atuais.
Para manter ajustada esta estrutura, a Companhia pode efetuar pagamento de dividendos, retorno de
capital aos acionistas, captação de novos empréstimos, emissões de debêntures, entre outros.

Não houve alterações quanto aos objetivos, políticas ou processos durante os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2014 e 2013.


