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Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012
Em reais

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

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 28.281 Fornecedores (Nota 6) 37.358
Outros ativos 602 Tributos a pagar 6.643

28.883 44.001

Total do passivo 44.001

Não circulante Patrimônio líquido
Imobilizado (Nota 5) 189.698 Capital social (Nota 7) 194.500

Prejuízo acumulado (19.920)
189.698

Total do patrimônio líquido 174.580

Total do Ativo 218.581 Total do passivo e patrimônio líquido 218.581
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Operações continuadas

Despesas gerais e administrativas (19.818 )

Prejuízo operacional (19.818 )

Despesas financeiras (102 )
Despesas financeiras (102 )

Prejuízo do prejuízo (19.920 )
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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
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Prejuízo do período (19.920)

Variação no capital circulante
Outros ativos (602)
Tributos a pagar 6.643

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (13.879)

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

Caixa líquido gerado nas atividades de investimentos 41.660

Fluxo de caixa das atividades de financiamento

Integralização de capital 500
Aumento de capital 194.000

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 500

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 28.281

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

Caixa e equivalentes de caixa no final do período (Nota 4) 28.281
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1 Informações gerais

(a) Atividades operacionais

A HTL SP Participações Ltda. (a “Empresa”) é uma empresa limitada 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.

Criada em 2012, a empresa tem como objetivo 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, empresa da Odebrecht Realizações Imobiliárias, com 6.510 m²(*) com aproximadamente
26.000 m² de área computável e área total construída de 46.518 m²(*).

(*) Não auditado.

(b) Capital circulante líquido

Em 31 de dezembro de 2012, a Empresa possui excesso de passivos circulantes sobre ativos circulantes
no montante de R$ 15.118. Eventuais necessidades de recursos financeiros serão supridas pela própria
geração de caixa da Empresa e, caso necessário, pelo acionista controlador.

A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria da Empresa em 20 de maio de
2013.

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

(a) Preparação

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor,
ativos e passivos financeiros mensurados 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 Empresa no processo de aplicação das
políticas contábeis.

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

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.



HTL SP Participações Ltda.

Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de dezembro de 2012
Em reais, exceto quando indicado de outra forma

6 de 8

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 Empresa classifica seus ativos e passivos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação
depende da finalidade para a qual os ativos e passivos financeiros foram adquiridos.

(a) Ativos e passivos financeiros ao valor justo
por meio do resultado

Os ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos e passivos financeiros
mantidos para negociação. Um ativo e passivo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido,
principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos e passivos dessa categoria são classificados
como circulante.

(b) 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.

A Empresa inclui no valor contábil de um item do imobilizado o custo de peças de reposição somente
quando for provável que este custo proporcionará futuros benefícios econômicos. O valor contábil das
peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são contabilizados como despesas
do exercício, quando incorridos.

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.
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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 de juros efetiva.

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 ordinárias e preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.

3 Estimativas e julgamentos contábeis

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias.

Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as
estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas
e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir.

(a) Continuidade

A Administração da Companhia efetuou uma análise da continuidade da Companhia e concluiu que não
existem dúvidas substanciais em relação a esse aspecto. Adicionalmente, a Companhia é parte integrante
do Grupo Cornélio Brennand, que mantém estrutura de capital suficiente para a continuidade de suas
operações.

4 Caixa e equivalentes de caixa

2012

Recursos em banco e em caixa 28.281

28.281

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

(a) Composição do saldo

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

6 Fornecedores

O saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2012 refere-se essencialmente ao fornecedor Lacaz
Martins, Pereira Neto, Gurevich e Schoueri advogados no montante de R$ 31.919, referente a
contratação de assessoria técnica para o Projeto Hotel São Paulo.

Fornecedores 2012

Lacaz Martins, Pereira Neto, Gurevich e Schoueri advogados 31.919
Outros 5.439

Saldo contábil, líquido 37.358

7 Patrimônio líquido

Capital social

Em 31 de dezembro de 2012 o capital social está representado por 194.500 quotas de R$1,00 (um real)
cada uma, assim distribuídas:

Quotas
Total de

quotas

Iron House Desenvolvimento Imobiliário S.A. 194.499 194.499

Carlos Eugênio de Almeida Brennand 1 1

* * *


