PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 23/06/2022

SPE TERRA MUNDI PARQUE CASCAVEL S/A
CNPJ/MF nº 10.872.399/0001-54

'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Ativo
 
Circulante



3.121 Receita líquida de vendas (Nota 11)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)


dos
imóveis
vendidos
Custos


3URPLWHQWHVFRPSUDGRUHVGHLPyYHLV 1RWD

(266)
21
21 /XFUR SUHMXt]R EUXWR
Tributos à recuperar
operacionais
Despesas


$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV



 Despesas com vendas (Nota 12.a)
,PyYHLVGHVWLQDGRVjYHQGD 1RWD



- Despesas gerais e administrativas (Nota 12.b)
Outros créditos


Total do ativo circulante

 3UHMXt]RRSHUDFLRQDO
260

5HFHLWDV¿QDQFHLUDV 1RWDD
Não circulante


 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV 1RWDE
3URPLWHQWHVFRPSUDGRUHVGHLPyYHLV 1RWD


3UHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDH

Total do ativo não circulante

 FRQWULEXLomRVRFLDO
Total do ativo


Passivo e patrimônio líquido
  Imposto de renda e contribuição social


3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
Circulante
em
circulação


Ações
&RQWDVDSDJDUIRUQHFHGRUHVGLYHUVRV
621



2EULJDo}HVWULEXWiULDV 1RWD

 Prejuízo por ação (em R$)
7ULEXWRVDUHFROKHU 1RWD

263
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
7ULEXWRVGLIHULGRV 1RWD
221

([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV
Adiantamento de clientes


 
Outras contas a pagar (Nota 10)

 3UHMXt]RGRH[HUFtFLR


Total do passivo circulante

 Outros resultados abrangentes
Não circulante


7RWDOGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLV 1RWD

7ULEXWRVGLIHULGRV 1RWD
 FiOFXORpDSXUDGDjUD]mRGHVREUHDVUHFHLWDVUHFHELGDVQRSHUtRGR
Total do passivo não circulante
 LQFLGLQGRVREUHDPHVPDDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDGHDGLFLRQDOGH
Total do passivo

 TXHpDSOLFDGDVREUHDEDVHGHFiOFXORTXHH[FHGHUD5
QRDQR&RQWULEXLomRVRFLDO &6// DEDVHGHFiOFXORpDSXUDGDjUDPatrimônio líquido
Capital social (Nota 10)

 ]mRGHVREUHDVUHFHLWDVUHFHELGDVQRSHUtRGRLQFLGLQGRVREUHD
Reservas de lucros

 PHVPDDDOtTXRWDGH$WLYRVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVH
Prejuízos acumulados

 REULJDo}HVOHJDLVAs práticas contábeis para registro e divulgação de
Total do patrimônio líquido

 DWLYRVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVHREULJDo}HVOHJDLVVmRDVVHJXLQWHV L 
Total do passivo e patrimônio líquido

 ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reDLVRXGHFLV}HVMXGLFLDLVIDYRUiYHLVWUDQVLWDGDVHPMXOJDGR2VDWLYRV
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados em nota exHPGHGH]HPEURGH
plicativa; (ii) passivos contingentes são provisionados quando as perdas
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
&RQWH[WRRSHUDFLRQDOA SPE Terra Mundi Parque Cascavel S.A. IRUHPDYDOLDGDVFRPRSURYiYHLVHRVPRQWDQWHVHQYROYLGRVIRUHPPHQ³&RPSDQKLD´ HVWiVLWXDGDQDFLGDGHGH*RLkQLD(VWDGRGH*RLiVQD VXUiYHLVFRPVX¿FLHQWHVHJXUDQoD2VSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVDYDOLDGRV
$YHQLGD&FRP5XD&/RWHVDVDOD%(GLItFLR7HUUD2- como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e
ႈFH-DUGLP$PpULFDIRLFRQVWLWXtGDHPGHMXQKRGH$&RPSD- os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são
nhia tem por objeto social promover a incorporação imobiliária, a cons- provisionados e, tampouco, divulgados; e (iii) Obrigações legais são reWUXomRHDYHQGDGHHPSUHHQGLPHQWRSUySULRDVHUHGL¿FDGRQD$YHQLGD gistradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabi&RSDFDEDQD iUHD  TXDGUD -DUGLP $WOkQWLFR FRP UHJLVWUR QR lidades de êxito, de processos em que a sociedade questionou a inconsQRUHJLVWURGHLPyYHLVGDDFLUFXQVFULomRGH*RLkQLD±*2 titucionalidade de tributos. ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVOs instrubem como a administração integral de todas as parcelas decorrentes PHQWRV ¿QDQFHLURV GD &RPSDQKLD VmR UHSUHVHQWDGRV SHOR FDL[D H
daalienação das unidades habitacionais que integram este empreendi- HTXLYDOHQWHV GH FDL[D DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV FRQWDV D UHFHEHU GH
mento, além da praticade todos os atos relativos à sua implantação, in- FOLHQWHVFRQWDVDSDJDUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVHVmRUHFRFOXLQGRDTXHOHVQHFHVViULRVjVDWLVIDomRHjUHDOL]DomRLQWHJUDOGRVGLUHL- nhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos diretatos da Companhia perante terceiros ou, ainda, das obrigaçõesassumi- mente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto os instrumentos
GDVSHOD&RPSDQKLDSHUDQWHWHUFHLURV$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV ¿QDQFHLURVFODVVL¿FDGRVQDFDWHJRULDGHLQVWUXPHQWRVDYDOLDGRVDRYDIRUDPDSURYDGDVSDUDHPLVVmRSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHP lor justo por meio do resultado, para os quais os custos são registrados
de junho 2022. $SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVH no resultado do exercício. A Companhia não apresentou nenhum passiSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV%DVHGHDSUHVHQWDomRAs de- YR¿QDQFHLURDYDORUMXVWRSRUPHLRGHUHVXOWDGR D &ODVVL¿FDomRA
PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLDIRUDPSUHSDUDGDVFRQIRUPHDV &RPSDQKLDFODVVL¿FDVHXVDWLYRV¿QDQFHLURVVREDVVHJXLQWHVFDWHJRpráticascontábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronun- ULDVGHPHQVXUDomR L PHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR VHMDSRUPHLRGHRXFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3&V HHYLGHQFLDPWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOH- tros resultados abrangentes ou por meio do resultado); ou (ii) mensuraYDQWHV SUySULDV GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV HVRPHQWH HODV DV GRVDRFXVWRDPRUWL]DGR$FODVVL¿FDomRGHSHQGHGRPRGHORGHQHJyFLR
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua GD&RPSDQKLDSDUDJHVWmRGRVDWLYRV¿QDQFHLURVHRVWHUPRVFRQWUDWXJHVWmR$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVHHVWmRVHQGR DLVGRVÀX[RVGHFDL[D2VDWLYRV¿QDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGH
apresentadas de acordo comas práticas contábeis adotadas no Brasil, RXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVLQFOXHP7tWXORVSDWULPRQLDLVTXHQmR
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliáriano Brasil, registradas são mantidos para negociação no reconhecimento inicial e que a Comna Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Embora a Companhianão SDQKLDGHFLGLXGHIRUPDLUUHYRJiYHOUHFRQKHFHUQHVVDFDWHJRULD(Vseja regulada pela CVM, a Administração optou pela adoção das normas ses investimentos são estratégicos e a Companhia considera essa
FRQWiEHLVHPLWLGDVSHOD&90SDUD¿QVGHHODERUDomRGHVXDVGHPRQV- FODVVL¿FDomRFRPRVHQGRPDLVUHOHYDQWH7tWXORVGHGtYLGDQRVTXDLV
WUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXLQGRRVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVjWUDQVIHUrQFLD RVÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVFRQVLVWHPEDVLFDPHQWHHPSULQFLSDOHHP
de controle na venda de unidades imobiliárias seguemoentendimento da juros e o objetivo do modelo de negócios da Companhia é atingido por
DGPLQLVWUDomR GD HQWLGDGH DOLQKDGR jTXHOH PDQLIHVWDGR SHOD &90 PHLRGDDUUHFDGDomRGHÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVHGDYHQGDGHDWLYRV
QR2ItFLRFLUFXODU&9061&6(3QVREUHDDSOLFDomRGRSUR- ¿QDQFHLURV E 0HQVXUDomRNo reconhecimento inicial, a Companhia
QXQFLDPHQWRWpFQLFR&3&5HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH$VGH- PHQVXUDXPDWLYR¿QDQFHLURDRYDORUMXVWRDFUHVFLGRQRFDVRGHXP
PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRQVLGHUDQGRRFXVWRKLVWy- DWLYR¿QDQFHLURQmRPHQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRGRV
rico como base de valor. 8WLOL]DomRGHHVWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRV FXVWRVGDWUDQVDomRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRGRDWLYR¿QDQ$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVHPFRQVRQkQFLDFRP FHLUR2VFXVWRVGHWUDQVDomRGHDWLYRV¿QDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRU
as práticas contábeis adotadas no Brasil (CPC), aplicáveis a entidades meio do resultado são registrados como despesas no resultado. 
de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo CPC e pelo CFC, (VWLPDWLYDVHMXOJDPHQWRVFRQWiEHLVFUtWLFRVAs estimativas e os
DVTXDLVUHTXHUHPTXHD$GPLQLVWUDomRIDoDHVWLPDWLYDVTXHSRGHP julgamento contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
DIHWDURYDORUGHDWLYRVHSDVVLYRVUHSRUWDGRVDGLYXOJDomRGHDWLYRVH H[SHULrQFLD KLVWyULFD H HP RXWURV IDWRUHV LQFOXLQGR H[SHFWDWLYDV GH
SDVVLYRVQDVGDWDVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHRVYDORUHVGHUH- HYHQWRVIXWXURVFRQVLGHUDGDVUD]RiYHLVSDUDDVFLUFXQVWkQFLDV&RP
ceitas e despesas reportados para o exercício coberto. Na elaboração EDVHHPSUHPLVVDVD&RPSDQKLDID]HVWLPDWLYDVFRPUHODomRDRIXWXUR
GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DOJXPDV HVWLPDWLYDV IRUDP IHLWDV 3RU GH¿QLomR DV HVWLPDWLYDV FRQWiEHLV UHVXOWDQWHV UDUDPHQWH VHUmR
SHOD$GPLQLVWUDomR3RGHPRFRUUHUGLIHUHQoDVHQWUHRVUHVXOWDGRVDWXDLV iguais aos respectivos reais. As estimativas e premissas que apresene estimados. ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV2VDWLYRVHSDVVLYRV¿- WDPXPULVFRVLJQL¿FDWLYRFRPSUREDELOLGDGHGHFDXVDUXPDMXVWHUHOHnanceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da vante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercíWUDQVDomRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRGHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQ- cio social, estão contempladas a seguir. D 5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLceiros, mensurados ao valor justo por meio do resultado, são reconheci- WD±UHVSRQVDELOLGDGHSHODFRQWUDWDomRHSDJDPHQWRGDFRPLVVmR
dos imediatamente no resultado. D $WLYRV¿QDQFHLURV Caixa e equi- GHFRUUHWDJHPO encargo relacionado com a comissão de vendas é de
valentes de caixa: incluem caixa e bancos com liquidez imediata e responsabilidade do adquirente do imóvel, não incorporando o preço de
DSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHFHUWL¿FDGRVGHGHSyVLWRVEDQFiULRVRVTXDLV YHQGD¿[DGRQRVFRQWUDWRV¿UPDGRVFRPDDGTXLUHQWHGRLPyYHOHD
WDPEpPSRVVXHPOLTXLGH]LPHGLDWD&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVH correspondente receita reconhecida pela Companhia. A administração
provisão para créditos de liquidação duvidosa: Os créditos a receber da Companhia vem acompanhando, juntamente seus assessores lede clientes (circulante e não circulante), apresentados como contas a gais, posicionamento do Ministério Público que vem requerendo junto às
receber, são provenientes das vendas de unidades imobiliárias, sendo o HPSUHVDVGH&RUUHWDJHPTXHFRQVWHLQIRUPDo}HVFODUDHSUHFLVDQDV
YDORUGRVDOGRGRVFRQWUDWRVDWXDOL]DGRPRQHWDULDPHQWHHPFRQIRUPLGD- propostas para aquisição de imóvel que a responsabilidade pelo pagade com as respectivas cláusulas de reajuste e descontado a valor pre- mento da comissão de corretagem não é do adquirente do imóvel, tendo
VHQWHTXDQGRRVHIHLWRVIRUHPPDWHULDLV$SURYLVmRSDUDFUpGLWRVGHOL- LQFOXVLYHMi¿UPDGR7HUPRGHDMXVWDPHQWRGHFRQGXWD 7$& FRPXPD
quidação duvidosa, quando necessária, é constituída em montante das empresas de corretagem do mercado, para determinar eventuais
FRQVLGHUDGRVX¿FLHQWHSHOD$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUDQGRRVULVFRVHQ- LPSDFWRVHPVXDVRSHUDo}HVHFRQVHTXHQWHUHÀH[RVQDVGHPRQVWUDvolvidos, para cobrir as perdas prováveis na realização dos créditos. E  o}HV¿QDQFHLUDV$GLFLRQDOPHQWHWDPEpPDFRPSDQKDPRVPRYLPHQ3DVVLYRV¿QDQFHLURVFornecedores: DVFRQWDVDSDJDUDRVIRUQHFH- WRVTXHRFRUUHPQRVHWRUHPUHODomRDHVVHDVVXQWRGHIRUPDDUHDYDGRUHVVmRREULJDo}HVDSDJDUSRUEHQVRXVHUYLoRVTXHIRUDPDGTXLULGRV OLDUGHIRUPDFRQVWDQWHRVLPSDFWRVHPVXDVRSHUDo}HVHFRQVHTXHQWHV
QR FXUVR QRUPDO GRV QHJyFLRV (VVDV REULJDo}HV VmR FODVVL¿FDGDV UHÀH[RVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV E 3URYLVmRSDUDGLVWUDWRA
como passivos circulantes se o pagamento é devido no prazo de um ano administração monitora a evolução dos recebimentos e eventuais títulos
ou menos; caso contrário, são apresentados como passivo não circulan- em atraso para avaliar os riscos relacionados a venda ser distratada, o
te. As contas a pagar são reconhecidas inicialmente pelo valor justo e, que ocasionaria o retorno da unidade imobiliária para os estoques de
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado utilizando o imóveis a comercializar e o estorno da receita reconhecida. ConsideranPpWRGRGHMXURVHIHWLYRV1DSUiWLFDVmRQRUPDOPHQWHUHFRQKHFLGDVDR do as evidências de distrato, a administração optou por não registrar
YDORUGDIDWXUDFRUUHVSRQGHQWHEmpréstimos: Após reconhecimento QRYDVSURYLV}HVQHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV2FULWpULRGHUHFRLQLFLDO HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV LQFOXVLYH GHULYDGRV GH REULJD- nhecimento adotado pela administração e de reconhecer perdas já esções pela aquisição de terrenos, sujeitos a juros são mensurados subse- peradas com base no histórico e expectativas, já que o empreendimento
quentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de ju- se encontra concluído. Com base na avaliação, a Administração recoURVHIHWLYRV'XUDQWHRSHUtRGRGHFRQVWUXomRRVHQFDUJRV¿QDQFHLURV QKHFHRHIHLWROtTXLGRGDSURYLVmRSDUDGLVWUDWR 5HFHLWDUHJLVWUDGD±FXVsão registrados nos estoques e amortizados ao resultado de acordo com WRVLQFRUULGRV QDUXEULFDGH³&RQWDVDUHFHEHU±3URPLWHQWHVFRPSUDGRDIUDomRLGHDOYHQGLGD$SyVDFRQFOXVmRGRHPSUHHQGLPHQWRRVMXURV res” no ativo circulante. 0XGDQoDVQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVH
VmRUHJLVWUDGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRQDUXEULFD³GHVSHVDV¿- GLYXOJDo}HV$OWHUDo}HV DGRWDGDV SHOD &RPSDQKLD As seguintes
nanceiras”. 3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV$SX- DOWHUDo}HVGHQRUPDVIRUDPDGRWDGDVSHODSULPHLUDYH]SDUDRH[HUFtFLR
UDomR H DSURSULDomR GR UHVXOWDGR GH LQFRUSRUDomR LPRELOLiULD H LQLFLDGRHPGHMDQHLURGH5HIRUPDGD,%25)DVHDOWHUDYHQGDGH,PyYHLV$VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVGH o}HVDR,)56&3&,$6&3&H,)56&3&´,QVWUXPHQacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às enti- WRV)LQDQFHLURV´DR,)56&3& 5 $UUHQGDPHQWRVDR,)56
dades de incorporação imobiliária no Brasil, registradas na Comissão de &3&³&RQWUDWRVGH6HJXURV´$)DVHGDUHIRUPDGD,%25WUD]DV
9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ 2VDVSHFWRVUHODFLRQDGRVDWUDQVIHUrQFLD VHJXLQWHVH[FHo}HVWHPSRUiULDVQDDSOLFDomRGDVUHIHULGDVQRUPDVTXH
de controle na venda de unidades imobiliárias seguem o entendimento IRUDPDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDFRPUHODomRD L Fluxos de caixa
PDQLIHVWDGRSHOD&90QR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3Q FRQWUDWXDLVGHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVpermitido mudanças na
VREUHDDSOLFDomRGR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR1%&7* &3& 2 EDVHGHGHWHUPLQDomRGRVÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVHPRFDVLRQDUHP
reconhecimento de receitas e respectivos custos e despesas decorren- GHVUHFRQKHFLPHQWRGRFRQWUDWRHFRQVHTXHQWHPHQWHVHPHIHLWRLPHtes de operações de incorporação imobiliária são observados os proce- diato de ganho ou perda no resultado do exercício, desde que diretadimentos estabelecidos pelos pronunciamentos, orientações e interpre- PHQWHUHODFLRQDGDFRPDUHIRUPDGDWD[DGHMXURVGHUHIHUrQFLDHVXEVtações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) inerentes aos tituição da taxa de juros, e que a nova base seja considerada economicontratos de construção e aos contratos de construção do setor imobili- camente equivalente à base anterior. (ii) Relações de hedgeDGHVLJQDiULRHVSHFL¿FDPHQWHUHODFLRQDGRVDRSURQXQFLDPHQWR&3&±5HFHL- omRIRUPDOGDUHODomRGHSURWHomRGHYHVHUDOWHUDGDDSHQDVSDUDGHVLJtas de contrato com cliente, à orientação - OCPC 01 - Entidades de Incor- QDUDWD[DGHUHIHUrQFLDDOWHUQDWLYDFRPRXPULVFRFREHUWRDOWHUDUD
poração Imobiliária, à interpretação ICPC 02 - Contrato de Construção GHVFULomRGRLWHPSURWHJLGRHRXDOWHUDUDGHVFULomRGRLQVWUXPHQWRGH
GR6HWRU,PRELOLiULRHjRULHQWDomR2&3&$SOLFDomRGD,QWHUSUHWDomR FREHUWXUD7DODOWHUDomRQDGHVLJQDomRIRUPDOGDUHODomRGHSURWHomR
Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras. não constitui descontinuação da relação de proteção e nem nova relaOs montantes das receitas de vendas reconhecidos quando superiores omRGHSURWHomRSRUWDQWRVHPHIHLWRVLPHGLDWRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtDRVYDORUHVHIHWLYDPHQWHUHFHELGRVGHFOLHQWHVVmRUHJLVWUDGRVQRDWLYR cio. %HQHItFLRV5HODFLRQDGRVj&RYLG&RQFHGLGRVSDUD$UUHQGDcirculante ou no ativo não circulante, como contas a receber. Os montan- tários em Contratos de ArrendamentoDOWHUDo}HVDR,)56&3&
tes recebidos com relação à venda de unidades imobiliárias quando su-  5 ³$UUHQGDPHQWRV´SURUURJDomRGDDSOLFDomRGRH[SHGLHQWHSUiWLperiores aos valores reconhecidos de receitas são contabilizados como co de reconhecimento das reduções obtidas pela Companhia nos pagaadiantamentos de clientes, no passivo circulante. 'HPDLVUHFHL- mentos dos arrendamentos diretamente no resultado do exercício e não
tas e despesas. O resultado das operações (receitas, custo e despe- FRPRXPDPRGL¿FDomRGHFRQWUDWRDWpGHMXQKRGH$VDOWHUDVDV pDSXUDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPRUHJLPHFRQWiELOGHFRPSHWrQFLD ções mencionadas acima não tiveram impactos materiais para a Comdos exercícios. A receita de prestação de serviços é reconhecida quando panhia. $OWHUDo}HVGHQRUPDVQRYDVTXHDLQGDQmRHVWmRHPYLJRU
VHXYDORUSXGHUVHUPHQVXUDGRGHIRUPDFRQ¿iYHOHWRGRVRVULVFRVH $VVHJXLQWHVDOWHUDo}HVGHQRUPDVIRUDPHPLWLGDVSHOR,$6%PDVQmR
EHQHItFLRVVmRWUDQVIHULGRVSDUDRFRPSUDGRUFRQVLGHUDQGRRGLVSRVWR estão em vigor para o exercício de 2021. A adoção antecipada de norno item 2.2.1 acima. (VWLPDWLYDVFRQWiEHLVO valor presente das mas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo
contas a receber de clientes é apurado com base na taxa de desconto de &RPLWrGH3URQXQFLDPHQWR&RQWiEHLV &3& $OWHUDomRDR,$6
DRPrV$YLGD~WLOGRDWLYRLPRELOL]DGRFRQVLGHUDRSUD]RHVWLPDGR ³$WLYR,PRELOL]DGR´em maio de 2020, o IASB emitiu uma alteração
de utilização do stand de vendas e apartamento modelo decorado. A que proíbe uma entidade de deduzir do custo do imobilizado os valores
Administração monitora e revisa periódica e tempestivamente estas es- recebidos da venda de itens produzidos enquanto o ativo estiver sendo
timativas e suas premissas. &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DRe- preparado para seu uso pretendido. Tais receitas e custos relacionados
presentados por valores de liquidez imediata e com vencimento original GHYHPVHUUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR$GDWDHIHWLYDGH
GHDWpGLDVDSUHVHQWDGDVDRFXVWRGHDTXLVLomRPDLVUHQGLPHQWRV DSOLFDomRGHVVDDOWHUDomRpGHMDQHLURGH$OWHUDomRDR,$6
DXIHULGRVDWpDGDWDGREDODQoRHDMXVWDGDVTXDQGRDSOLFiYHODRVHX ³3URYLVmR 3DVVLYRV &RQWLQJHQWHV H $WLYRV &RQWLQJHQWHV´ em
HTXLYDOHQWHYDORUMXVWRVHLQIHULRUDRVDOGRFRQWiELO3URPLWHQWHV maio de 2020, o IASB emitiu essa alteração para esclarecer que, para
FRPSUDGRUHVHRXWUDVFRQWDVDUHFHEHUSão apresentadas aos valo- ¿QVGHDYDOLDUVHXPFRQWUDWRpRQHURVRRFXVWRGHFXPSULPHQWRGR
res presentes e de realização. Os recebíveis possuem garantia real das contrato inclui os custos incrementais de cumprimento desse contrato e
XQLGDGHVLPRELOLiULDVYHQGLGDVSHORIDWRGHTXHDFRQFHVVmRGDVFRU- uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao cumUHVSRQGHQWHVHVFULWXUDVGH¿QLWLYDVVyRFRUUHPHGLDQWHDOLTXLGDomRGRV SULPHQWRGHOH$GDWDHIHWLYDGHDSOLFDomRGHVVDDOWHUDomRpGHMDQHLUR
créditos a receber dos clientes, assim a constituição de provisão para GH$OWHUDomRDR,)56³&RPELQDomRGH1HJyFLRV´emitida
créditos de liquidação duvidosa é considerada não aplicável pela admi- HPPDLRGHFRPRREMHWLYRGHVXEVWLWXLUDVUHIHUrQFLDVGDYHUVmR
nistração, entretanto alguns clientes receberam a escritura sem a quita- antiga da estrutura conceitual para a mais recente. A alteração ao IFRS
omRWRWDOHSDUDHVWHVFDVRVIRLUHJLVWUDGDDSHUGDHIHWLYDGRVUHIHULGRV WHPYLJrQFLDGHDSOLFDomRDSDUWLUGHGHMDQHLURGHAprimocréditos. ,PyYHLVGHVWLQDGRVjYHQGDSão avaliados ao custo de UDPHQWRVDQXDLVFLFORem maio de 2020, o IASB emitiu as
construção ou aquisição, ou valor líquido realizável, dos dois o menor. seguintes alterações como parte do processo de melhoria anual, aplicáCompostos pelo custo dos terrenos e gastos com materiais, mão de obra YHLVDSDUWLUGHGHMDQHLURGH L ,)56³,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLaplicada (própria ou contratada de terceiros), despesas com incorpora- URV´HVFODUHFHTXDLVWD[DVGHYHPVHULQFOXtGDVQRWHVWHGHSDUDD
omRHHQFDUJRV¿QDQFHLURVGHFRUUHQWHVGRVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLD- EDL[DGHSDVVLYRV¿QDQFHLURV LL ,)56³$UUHQGDPHQWRV´DOWHUDomR
mentos durante o período de desenvolvimento e construção, vinculados GRH[HPSORD¿PGHH[FOXLURH[HPSORGHSDJDPHQWRVGRDUUHQGDGRU
aos empreendimentos imobiliários. ,PRELOL]DGRO imobilizado, relacionados a melhorias no imóvel arrendado. (iii) IFRS 1 “Adoção Iniconstituído por stand de vendas e apartamento modelo decorado, é FLDOGDV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULRV)LQDQFHLURV´VLPSOL¿FDD
mensurado pelo seu custo histórico, deduzido da depreciação acumula- DSOLFDomRGDUHIHULGDQRUPDSRUXPDVXEVLGLiULDTXHDGRWHR,)56SHOD
da. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis a aquisição primeira vez após a sua controladora, em relação à mensuração do
GRVLWHQV2LPRELOL]DGRUHIHUHVHDRstand de vendas do empreendi- PRQWDQWHDFXPXODGRGHYDULDo}HVFDPELDLV LY ,$6³$WLYRV%LROymento.  $YDOLDomR GR YDORU UHFXSHUiYHO GH DWLYRV ³impair- JLFRV´UHPRomRGDH[LJrQFLDGHH[FOXLURVÀX[RVGHFDL[DGDWULEXWDomR
ment´ A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ao mensurar o valor justo dos ativos biológicos e produtos agrícolas,
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân- DOLQKDQGRDVVLPDVH[LJrQFLDVGHPHQVXUDomRGRYDORUMXVWRQR,$6
cias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar FRPDVGHRXWUDVQRUPDV,)56$OWHUDomRDR,$6³$SUHVHQWDomR
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências GDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV´emitida em maio de 2020, com o
VmRLGHQWL¿FDGDVHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRH[FHGHRYDORUUHFXSHUiYHOp REMHWLYRHVFODUHFHUTXHRVSDVVLYRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRFLUFXODQWHV
constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido RXQmRFLUFXODQWHVGHSHQGHQGRGRVGLUHLWRVTXHH[LVWHPQR¿QDOGR
ao valor recuperável. &RQWDVDSDJDUDRVIRUQHFHGRUHVAs con- SHUtRGR$FODVVL¿FDomRQmRpDIHWDGDSHODVH[SHFWDWLYDVGDHQWLGDGHRX
WDVDSDJDUDRVIRUQHFHGRUHVVmRREULJDo}HVDSDJDUSRUEHQVRXVHUYL- eventos após a data do relatório (por exemplo, o recebimento de um
oRVTXHIRUDPDGTXLULGRVGHIRUQHFHGRUHVQRFXUVRQRUPDOGRVQHJy- waiver ou quebra de covenant). As alterações também esclarecem o
FLRVVHQGRFODVVL¿FDGDVFRPRSDVVLYRVFLUFXODQWHVVHRSDJDPHQWRIRU TXHVHUHIHUH³OLTXLGDomR´GHXPSDVVLYRjOX]GR,$6$VDOWHUDo}HVGR
devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são ,$6WHPYLJrQFLDDSDUWLUGHGHMDQHLURGH$OWHUDomRDR,$6
apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente, reco- H,)563UDFWLFH6WDWHPHQW'LYXOJDomRGHSROtWLFDVFRQWiEHLV
nhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo HPIHYHUHLURGHR,$6%HPLWLXQRYDDOWHUDomRDR,$6VREUHGLYXODPRUWL]DGRFRPRXVRGRPpWRGRGHWD[DHIHWLYDGHMXURV1DSUiWLFDVmR gação de políticas contábeis “materiais” ao invés de políticas contábeis
QRUPDOPHQWHUHFRQKHFLGDVDRYDORUGDIDWXUDFRUUHVSRQGHQWH ³VLJQL¿FDWLYDV´$VDOWHUDo}HVGH¿QHPRTXHp³LQIRUPDomRGHSROtWLFD
2XWURVDWLYRVHSDVVLYRV FLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHV Um ativo é FRQWiELOPDWHULDO´HH[SOLFDPFRPRLGHQWL¿FiODV7DPEpPHVFODUHFHTXH
UHFRQKHFLGRQREDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGRIRUSURYiYHOTXHVHXVEHQH- LQIRUPDo}HVLPDWHULDLVGHSROtWLFDFRQWiELOQmRSUHFLVDPVHUGLYXOJDGDV
ItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVVHUmRJHUDGRVHPIDYRUGDVRFLHGDGHHVHX PDVFDVRRVHMDPTXHQmRGHYHPREVFXUHFHUDVLQIRUPDo}HVFRQWicusto ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reco- beis relevantes. Para apoiar esta alteração, o IASB também alterou a
nhecido no balanço patrimonial quando a sociedade possui uma obriga- ³,)563UDFWLFH6WDWHPHQW0DNLQJ0DWHULDOLW\-XGJHPHQWV´SDUDIRUQHção legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo cer orientação sobre como aplicar o conceito de materialidade às divulprovável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São JDo}HVGHSROtWLFDFRQWiELO$UHIHULGDDOWHUDomRWHPYLJrQFLDDSDUWLUGH
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das va- GHMDQHLURGH$OWHUDomRDR,$63ROtWLFDV&RQWiEHLV0Xriações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas GDQoDGH(VWLPDWLYDH5HWL¿FDomRGH(UURa alteração emitida em
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos IHYHUHLURGHHVFODUHFHFRPRDVHQWLGDGHVGHYHPGLVWLQJXLUDVPXHSDVVLYRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRFLUFXODQWHVTXDQGRVXDUHDOL]DomRRX danças nas políticas contábeis de mudanças nas estimativas contábeis,
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso con- uma vez que mudanças nas estimativas contábeis são aplicadas prostrário, são demonstrados como não circulantes.  7ULEXWRV A SHFWLYDPHQWHDWUDQVDo}HVIXWXUDVHRXWURVHYHQWRVIXWXURVPDVPX&RPSDQKLDIH]RSomRSHOR5HJLPH(VSHFLDOGH7ULEXWDomRSDUD,QFRUSR- danças nas políticas contábeis são geralmente aplicadas retrospectivaUDo}HV,PRELOLiULDV 5(7 ±$IHWDomRHPDJRVWRSRUWDQWRDVDOt- mente a transações anteriores e outros eventos anteriores, bem como
TXRWDVGH,53-&6//3,6H&2),16IRUDPXQL¿FDGDVHP  DRSHUtRGRDWXDO$UHIHULGDDOWHUDomRWHPYLJrQFLDDSDUWLUGHGHMDQHL VREUHRWRWDOGDVUHFHLWDVUHFHELGDVQRSHUtRGR$SDUWLUGHMDQHLURGH ro de 2023. $OWHUDomRDR,$67ULEXWRVVREUHR/XFURa alteração
2020, as correções e juros relacionadas as unidades entregues estão emitida em maio de 2021 requer que as entidades reconheçam o imposVHQGRDSUHVHQWDGDVQDPHVPDUXEULFDGR 5(7 ±$IHWDomRFRQIRUPH WRGLIHULGRVREUHDVWUDQVDo}HVTXHQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGmRRULSDUiJUDIRSULPHLURGR$57GD/HL2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWUL- JHPDPRQWDQWHVLJXDLVGHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVWULEXWiYHLVHGHGXWtEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVVREUHDVGLIHUHQoDVWHPSRUi- veis. Isso normalmente se aplica a transações de arrendamentos (ativos
rias decorrentes de receitas nas atividades imobiliárias tributadas em de direito de uso e passivos de arrendamento) e obrigações de descoregime de caixa e o valor registrado em regime de competência. As ven- missionamento e restauração, como exemplo, e exigirá o reconhecidas realizadas após a obtenção do habite-se continua sedo tributadas PHQWRGHDWLYRVHSDVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRVDGLFLRQDLV$UHIHULGDDOWHUDSHORUHJLPHGHOXFURSUHVXPLGRFRQIRUPH$UWGD/HL$V5H- omRWHPYLJrQFLDDSDUWLUGHGHMDQHLURGH1mRKiRXWUDVQRUPDV
FHLWDV¿QDQFHLUDVpWULEXWDGDSHORUHJLPHGHOXFURSUHVXPLGRHVWDQGR IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poVXMHLWDDVVHJXLQWHVDOtTXRWDV,PSRVWRGHUHQGD ,53- DEDVHGH GHULDPWHULPSDFWRVLJQL¿FDWLYRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD
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'HPRQVWUDomRGRVÀX[RVGHFDL[D
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEUR(PPLOKDUHVGHUHDLV
Pre- Total do Fluxos de caixa das atividades operacionais  
Ca- Re- MXt]RV patri- 3UHMXt]RGRH[HUFtFLR


pital serva acumu- mônio Ajustes:
social OHJDO lados líquido (QFDUJRV¿QDQFHLURVVREUHHPSUpVWLPRV

6DOGRHPGHGH]HPEURGH
12.111

(QFDUJRV¿QDQFHLURVVREUHGHErQWXUHV
UHSUHVHQWDGR
  
230

Depreciação e amortização
Prejuízo do exercício
-  
$XPHQWR UHGXomRQRVDWLYRV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH    


Contas a receber

- 
Aumento de capital (nota 11)


Estoque
Prejuízo do exercício
-  
(2)

$GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV
6DOGRHPGHGH]HPEURGH    

(1)
Outros realizáveis
$XPHQWR UHGXomR QRVSDVVLYRV
Companhia. &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D5HSUHVHQWDGRSRU


&RQWDVDSDJDUIRUQHFHGRUHVGLYHUVRV
Descrição
 


Obrigações tributárias
Caixa e bancos conta movimento

Impostos e contribuições
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV

3.121
6
(22)
Adiantamento de clientes




Outras contas a pagar
$DSOLFDo}HVGHFXUWRSUD]RIRUDPFODVVL¿FDGDVFRPRPDQWLGDVSDUD Caixa líquido proveniente
QHJRFLDomRHUHSUHVHQWDGDVEDVLFDPHQWHSRU&DL[D),&*LUR(PSUHVDV das atividades operacionais


5)5()',SyV¿[DGDVMXQWRDLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDGHSULPHLUDOLQKD Juros e impostos pagos

com rendimento atrelado ao CDI. 3URPLWHQWHVFRPSUDGRUHV
Caixa líquido proveniente
  das atividades operacionais



 Fluxo de caixa das atividades
Promitentes compradores de imóveis
 GH¿QDQFLDPHQWRV
Ajuste a valor presente



Amortizações de empréstimos

 Caixa líquido aplicado nas atividades
Circulante
303 GH¿QDQFLDPHQWRV
Não circulante

5HIHUHVHDRVDOGRDUHFHEHUGDVXQLGDGHVFRPHUFLDOL]DGDVQRHPSUH- Acréscimo líquido no caixa
HQGLPHQWR³7HUUD0XQGL´1DGDWDSUHYLVWDSDUD¿QDOL]DomRGDREUDH e equivalentes de caixa


entrega das chaves haverá a opção dos compradores pela liquidação Caixa e equivalentes de caixa
GRVDOGRGHYHGRUjYLVWDRXFRP¿QDQFLDPHQWREDQFiULRRXDWUDYpV no início do exercício
3.121

GDFHVVmRGHUHFHEtYHLVRXHPLVVmRGH&&%V±&pGXODVGH&UpGLWR Caixa e equivalentes de caixa
Bancário, tendo como devedores os compradores das unidades. Os QR¿QDOGRH[HUFtFLR

3.121
YDORUHVVmRDWXDOL]DGRVFRQIRUPHFOiXVXODVFRQWUDWXDLVDWpDHQWUHJD Acréscimo líquido no caixa
das chaves dos imóveis comercializados, pela variação do Índice Na- e equivalentes de caixa


cional de Construção Civil (INCC) e estão ajustados ao valor presente
FRPEDVHQDWD[DGHGHVFRQWRGHDRPrV$SyVDFRQFOXVmRGD Durante o exercício, ocorreram pontualmente, por questões mercadolóconstrução e entrega das unidades vendidas, será acrescido de juros de JLFDVYHQGDVFRPYDORUHVDEDL[RGRUHVSHFWLYRFXVWRIDWRVLVRODGRVVHP
DRPrVHTXLYDOHQWHVDMXURVHIHWLYRVGHDDDVHUHPFDO- H[SHFWDWLYDGHRFRUUrQFLDIXWXUD&XVWRVHGHVSHVDVSRUQDWXUH]D
 
culados pelo sistema da Tabela Price. ,PyYHLVGHVWLQDGRVjYHQGD D 'HVSHVDVFRPYHQGDV

161
Representados pelos apartamentos concluídos das unidades imobiliá- Comissão de vendas
Publicidade,
propaganda
e
marketing
33
30
ULDVDFRPHUFLDOL]DU


Descrição
  Total
E
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV


Imóveis destinados à venda





 Taxas, licenças e emolumentos


(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVA Companhia mantinha até 2020, Serviços de terceiros


TXDQGRIRLOLTXLGDGRHPVXDWRWDOLGDGHXPDOLQKDGH¿QDQFLDPHQWRLPR- Auditoria e consultoria

ELOLiULRVXMHLWDDMXURVDQXDLVGHDTXDOSRVVXtDFRPRJDUDQWLD Seguros
301

RSUySULRLPyYHOREMHWRGDFRQVWUXomRHDFHVVmR¿GXFLiULDGHGLUHLWRV Condomínio
Cartório


FUHGLWyULRV GRV SURPLWHQWHV FRPSUDGRUHV$V DPRUWL]Do}HV IRUDP UH

gistradas pelos seus custos amortizados. 'HErQWXUHVFRQYHUVtYHLV Outras despesas
Indenização
de
cliente

Descrição
 
Total


Financiamento para construção
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
do empreendimento

 
 D 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
$PRYLPHQWDomRGDVGHErQWXUHVHVWiGHPRQVWUDGDFRQIRUPHDEDL[R Juros contratuais por venda de apartamento
2
(PGHGH]HPEURGH
- Descontos obtidos
260
2
 Rendimentos de aplicação
Financiamento para construção do empreendimento


Juros apropriados
 Total
 
(PGHGH]HPEURGH
 E 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV


Financiamento para construção do empreendimento
- Juros de empréstimos e outros
16

Juros apropriados
 Multas


(PGHGH]HPEURGH
 Despesas bancárias
1
1
Financiamento para construção do empreendimento
- IOF


Juros apropriados
 Juros debentures


(PGHGH]HPEURGH
 Total
Financiamento para construção do empreendimento
- 3URMHWRVLPRELOLiULRVHPGHVHQYROYLPHQWR
Juros apropriados
 (a) A tabela abaixo mostra o custo total orçado a incorrer no projeto.
 
(PGHGH]HPEURGH
 Descrição


A Companhia procedeu a emissão privada de debêntures conversíveis Unidades vendidas
em
estoque


Unidades
HPDo}HVGDHVSpFLHFRPJDUDQWLDÀXWXDQWH7DOJDUDQWLDpFRQVWLWX

ída por todo o ativo não onerado da Companhia, ativo este que pode *DUDJHQVYHQGLGDV
31

*DUDJHQVHPHVWRTXH
ser alterado no curso dos negócios até o prazo de vencimento das


debêntures. Os bens integrantes do ativo da Companhia poderão ser Estoque imóveis pronto
total


Custo
por esta dispostos sem a necessidade de autorização prévia por parte
GRVWLWXODUHVGDVGHErQWXUHV$VGHErQWXUHVVmRGHIRUPDQRPLQDWLYD  *HUHQFLDPHQWR GH ULVFRV A Companhia participa de operações
VHPHPLVVmRGHFDXWHODVRXFHUWL¿FDGRV2YDORUQRPLQDOXQLWiULRGDV HQYROYHQGRLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVFRPRREMHWLYRGH¿QDQFLDUVXDV
debêntures é atualizado monetariamente pela variação positiva do Ín- DWLYLGDGHVRXDSOLFDUVHXVUHFXUVRV¿QDQFHLURVGLVSRQtYHLV$DGPLQLVGLFH*HUDOGH3UHoRV±0HUFDGRFRQIRUPHSXEOLFDGRSHOD)XQGDomR WUDomRGHVVHVULVFRVpUHDOL]DGDSRUPHLRGHGH¿QLomRGHHVWUDWpJLDV
*HW~OLR9DUJDV ³,*30)*9´ DSDUWLUGDGDWDGHVXDHPLVVmRLQFLGLQ- conservadoras, visando liquidez, rentabilidade e segurança. ConsideGRMXURVDSDUWLUGHVXDLQWHJUDOL]DomRjWD[DGH YLQWHSRUFHQWR  UDo}HVVREUHRVIDWRUHVGHULVFRTXHSRGHPDIHWDURVQHJyFLRVGD
ao ano, capitalizados anualmente a partir da data da integralização das Companhia. A Companhia está exposta a diversos riscos de mercado,
GHErQWXUHVHDFXPXODGRVGHIRUPDH[SRQHQFLDOpro rata temporis. A como consequência da sua operação comercial e de dívidas contraídas
GDWDGHYHQFLPHQWRRULJLQDOGDVGHErQWXUHVHUD1RFXUVRGR SDUD¿QDQFLDUVHXVQHJyFLRV2VSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGRDTXHD
H[HUFtFLRKRXYHUHSDFWXDomRGRYHQFLPHQWRRULJLQDOSDUD &RPSDQKLDHVWiH[SRVWDQDFRQGXomRGHVXDVDWLYLGDGHVVmRRisco de
sem expectativa de nova repactuação, podendo ser, a critério exclusi- mercado. 2ULVFRGHPHUFDGRpRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVÀX[RVGH
vo dos debenturistas, convertidas em ações ordinárias da Companhia, FDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWR¿QDQFHLURÀXWXHGHYLGRDYDULDo}HVQRV
na ocorrência das hipóteses de vencimento antecipado ou na data de SUHoRVGHPHUFDGR2VSUHoRVGHPHUFDGRVmRDIHWDGRVSRUGRLVWLSRVGH
VHXYHQFLPHQWR$VWUDQVDo}HVGDVGHEHQWXUHVIRUDPHPLWLGDVSHORV ULVFRULVFRGHWD[DGHMXURVHULVFRGHPRHGD,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
DFLRQLVWDVPDMRULWiULRVGD&RPSDQKLDFRPD¿QDOLGDGHGHSURSRUFLRQDU DIHWDGRVSHORULVFRGHPHUFDGRLQFOXHPDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVFRQWDVD
DFRQFOXVmRGDVREUDVTXHHQYROYHXWUDQVIHUrQFLDGHUHFXUVRVSDUDD UHFHEHUGHFOLHQWHVFRQWDVDSDJDUHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVRisCompanhia e a contrapartida das obrigações entre si, aqui mensuradas. co de taxa de juros. Os resultados da Companhia estão suscetíveis a
(PDVGHEHQWXUHVIRUDPFRQYHUWLGDVHPDo}HVSHORYDORU YDULDo}HVGDVWD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
OtTXLGRGH5GHYLGRDRYDORUGH,55) LPSRVWRGH5HQGD5HWLGR HHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV5LVFRGHOLTXLGH]O risco de liquidez
FRQVLVWHQDHYHQWXDOLGDGHGD&RPSDQKLDQmRGLVSRUGHUHFXUVRVVX¿da Fonte). 7ULEXWRVDUHFROKHU
Descrição
  FLHQWHVSDUDFXPSULUFRPVHXVFRPSURPLVVRVHPIXQomRGRVGLIHUHQWHV
IRPJ a pagar
1
- prazos de realização e liquidação de seus direitos e obrigações. O geIRRF

 UHQFLDPHQWRGDOLTXLGH]HGRÀX[RGHFDL[DGD&RPSDQKLDpHIHWXDGR
1
- diariamente pelas áreas de gestão da Companhia, de modo a garantir que
&6//DUHFROKHU

 a geração de caixa e a captação prévia de recursos, quando necessária,
ISSQN retido a recolher
 VHMDPVX¿FLHQWHVSDUDDPDQXWHQomRGRVHXFURQRJUDPDGHFRPSURPLV
RET

 sos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia. Risco de crédito.
7ULEXWRVGLIHULGRV D $SXUDomRGRVWULEXWRVGLIHULGRVO imposto A Companhia está sujeita a riscos de crédito em suas contas a receber de
GHUHQGDDFRQWULEXLomRVRFLDOR3,6HD&2),16GLIHULGRVVmRUHJLVWUD- clientes, os quais são minimizados devido a uma adequada análise de
GRVSDUDUHÀHWLURVHIHLWRVWULEXWiULRVGHFRUUHQWHVGHGLIHUHQoDVWHPSR- crédito. Durante o período de construção não existem históricos de perUiULDVHQWUHDEDVH¿VFDOTXHGHWHUPLQDDWULEXWDomRFRQIRUPHRUHFHEL- das relevantes devido à existência de garantia real de recuperação dos
PHQWR ,115)% HDHIHWLYDDSURSULDomRGROXFURLPRELOLiULR produtos comercializados. A Companhia está sujeita a risco de crédito de
  VXDVDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV$&RPSDQKLDDWXDGHPRGRDPLQLPL]DUHVVD
Base de cálculo

10.203 H[SRVLomRSRUPHLRGDFRQWUDWDomRGHLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVRXIXQGRV
DGPLQLVWUDGRVSRULQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDRiscos rela7ULEXWRV
Programa de Integração Social (PIS)
21
 FLRQDGRVDIDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRVHUHJXODWyULRVA Companhia
HVWiVXMHLWDDRVHIHLWRVGDSROtWLFDHFRQ{PLFDSUDWLFDGDSHOR*RYHUQRH
Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS)

 demais variáveis exógenas, como a ocorrência, no Brasil ou no exterior,
Imposto de Renda (IRPJ)
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 LQÀXHQFLHPGHIRUPDUHOHYDQWHRPHUFDGR¿QDQFHLUREUDVLOHLUR0HGLGDV
GRJRYHUQREUDVLOHLURSDUDFRQWURODUDLQÀDomRHLPSOHPHQWDUDVSROtWLFDV
A Companhia é tributada pelo regime especial de tributação RET para to- econômica e monetária envolveram, no passado recente, alterações nas
das as vendas realizadas antes e depois da data de obtenção do habite-se. taxas de juros, desvalorização da moeda, controle de câmbio, controle de
7ULEXWRV5(7
Alíquotas WDULIDVPXGDQoDVOHJLVODWLYDVHQWUHRXWUDV(VVDVSROtWLFDVEHPFRPR
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economia e o mercado de capitais nacional. A adoção de medidas que
(COFINS)
 SRVVDPUHVXOWDUQDÀXWXDomRGDPRHGDLQGH[DomRGDHFRQRPLDLQVWDImposto de Renda (IRPJ)
 ELOLGDGHGHSUHoRVHOHYDomRGHWD[DVGHMXURVRXLQÀXHQFLDUDSROtWLFD
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 ¿VFDOYLJHQWHSRGHUmRLPSDFWDURVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRR
$OtTXRWDFRPELQDGD
 *RYHUQR)HGHUDO%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHGHPDLVyUJmRVFRPSHWHQWHV
7ULEXWRV5(7
Alíquotas poderão realizar alterações na regulamentação do setor de atuação ou
Programa de Integração Social (PIS)
 nos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira da Companhia.
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&29,'Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saú(COFINS)
 de (“OMS”) declarou como pandemia a disseminação do novo CoronaImposto de Renda (IRPJ)
 YtUXV &29,' UHVXOWDQGRQRIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGDVDWLYLGDGHV
&RQWULEXLomR6RFLDO &6//
 HFRQ{PLFDVQmRHVVHQFLDLV$&RPSDQKLDVRIUHXUHÀH[RVQHJDWLYRVHP
$OtTXRWDFRPELQDGD
 alguns meses devido as medidas de isolamento decretadas por entes
2XWUDV&RQWDVD3DJDUO critério de reconhecimento das provisões governamentais, gerando a redução de suas atividades de vendas e de
para distratos está de acordo com análise individualizada dos títulos seus parceiros comerciais. No entanto, durante o ano ocorreu vendas sigvencidos e a vencer, dos quais a administração reconhece a provisão, QL¿FDQWHPDVQmRVX¿FLHQWHSDUDD&RPSDQKLDTXLWDURVSDVVLYRVFRQUHFRQKHFHQGRRVHIHLWRVQDVFRQWDVDUHFHEHUHHVWRTXHHPFRQWUDSDU- IRUPHSUHYLVWR$&RPSDQKLDDGRWRXWRGRVRVSURWRFRORVGHSUHYHQomR
tida das receitas e custos. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia visando proteger a saúde e a vida de seus parceiros. Restrições também
SRVVXLSURYLVmRSDUDGLVWUDWRVFRQVWLWXtGDQRPRQWDQWHGH5  IRUDPDSOLFDGDVTXDQWRDRUHFHELPHQWRGHYLVLWDVYLDJHQVGHQHJyFLRV
5 2YDORUGHVWHSDVVLYRYHPVHQGRKRUDQGRFRPRVFOLHQWHV reuniões e eventos corporativos. Diante das ações tomadas pela Admie os novos contratos são vendas para clientes pré-aprovado nas ins- QLVWUDomRGD&RPSDQKLDGRVYDORUHVMiUHÀHWLGRVQDVGHPRQVWUDo}HV
WLWXLo}HV¿QDQFHLUDV$GLFLRQDOPHQWHDFRPSDQKLDID]DSURYLVmRSDUD FRQWiEHLVHSRUWHUUHWRUQDGRDVXDQRUPDOLGDGHRSHUDFLRQDOQmRIRUDP
contingências considerada provável pelo departamento jurídico.
LGHQWL¿FDGRVRXWURVLPSDFWRVUHOHYDQWHVTXHSRVVDPYLUDDIHWDUVLJQL¿FD2XWUDV&RQWDVD3DJDU
  WLYDPHQWHDVLWXDomR¿QDQFHLUDHSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDWDPSRXFR
Distrato a pagar

 às estimativas e os julgamentos contábeis. A Administração continua moProvisão para Contingência

 nitorando o mercado e suas possíveis consequências para a Companhia,
7RWDOGH2XWUDV&RQWDVD3DJDU

 decorrentes da evolução da pandemia, podendo tomar novas ações que
 3DWULP{QLR OtTXLGR  &DSLWDO VRFLDO Em 31 de dezembro mitiguem eventuais impactos negativos em suas demonstrações conGHRFDSLWDOVRFLDOVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRpGH5 5 WiEHLV2LPSDFWRWRWDOGDSDQGHPLDGH&29,'DLQGDVHHQFRQWUDYD
± UHSUHVHQWDGRSRUGHDo}HVRUGLQiULDVQR- em constante evolução na data deste relatório. A administração está mominativas e sem valor nominal. Houve um aumento de capital no valor QLWRUDQGRDWLYDPHQWHDVLWXDomRJOREDOHPVXDVFRQGLo}HV¿QDQFHLUDV
5RRFRPDFRQYHUVmRGDVGHEHQWXUHV5HFHLWD D $UHFRQ- OLTXLGH]RSHUDo}HVIRUQHFHGRUHVVHWRUHIRUoDGHWUDEDOKR(VWiDLQGD
FLOLDomRGDVYHQGDVEUXWDVSDUDDUHFHLWDOtTXLGDVmR
atenta às diretrizes sanitárias, adotando um plano de contingenciamento
  conduzido por uma equipe multidisciplinar que trabalha na prevenção e,
Receita bruta
WDPEpPQDFRQWHQomRHSUROLIHUDomRGHIRUPDPDLVDVVHUWLYDHPFDVRGH
Incorporação e venda de imóveis

 FRQ¿UPDomRGDGRHQoDEHPFRPRGDFRQWLQXLGDGHGRVVHXVQHJyFLRV$
Ajuste a valor presente

 Companhia monitora o assunto e acompanha estritamente as recomenDistratos e descontos

 dações das autoridades de saúde do país e da OMS e, para o exercício
,PSRVWRVVREUHYHQGD 3,6&2),16
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 GHQmRHVSHUDPXGDQoDVHPVXDVFRQGLo}HV¿QDQFHLUDVOLTXLGH]
Receita líquida

 RSHUDo}HVIRUQHFHGRUHVVHWRUHIRUoDGHWUDEDOKR
CONTADORA: 6LUOH\&DOL[WRGRV6DQWRV&5&*22
5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
Aos Administradores e Acionistas SPE Terra Mundi Parque Cascavel GHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVNosS.A. Opinião. ([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD 63( sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
Terra Mundi Parque Cascavel S.A. (“Companhia”), que compreendem ¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas LQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGH
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
GRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHV- de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de
sa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
DVSROtWLFDVFRQWiEHLVVLJQL¿FDWLYDVHRXWUDVLQIRUPDo}HVHOXFLGDWLYDV detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUH- SRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHV
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição TXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGH
SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD GD 63( 3RUWR 6HJXUR  (PSUHHQGLPHQWRV uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomaImobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas GDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV&RPRSDUWHGH
RSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGR uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, QDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRV
aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no Brasil. Base FHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR,GHQWL¿FDPRV
para opinião. 1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDV HDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQbrasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, FHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRV
HPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons- EHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUD
WUDo}HV¿QDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLD IXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHde acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de YDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXH
eWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR DIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLR
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res- IDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV2EWHPRV
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
HYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDU planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
nossa opinião. Ênfase. &RQIRUPHGHVFULWRQD1RWDDVGHPRQVWUDo}HV PDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRV
¿QDQFHLUDVIRUDPHODERUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGR- FRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLtadas no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária no cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
%UDVLO'HVVDIRUPDDGHWHUPLQDomRGDSROtWLFDFRQWiELODGRWDGDSHOD UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR&RQFOXtPRVVREUHD
entidade, para o reconhecimento de receita nos contratos de compra e adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidavenda de unidade imobiliária não concluída, sobre os aspectos relacio- de operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se exisQDGRVjWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHVHJXHRHQWHQGLPHQWRPDQLIHVWDGR te incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
SHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQR2ItFLRFLUFXODU&9061&6(3 OHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGH
QRVREUHDDSOLFDomRGD1%&7* ,)56 1RVVDRSLQLmR operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relenão está ressalvada em relação a esse assunto. 5HVSRQVDELOLGDGHV vante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
GDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHL- DV UHVSHFWLYDV GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV RX LQFOXLU
ras. A administração da Companhia é responsável pela elaboração e PRGL¿FDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV
DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GH DFRUGR 1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULD
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades REWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXde incorporação imobiliária no Brasil, e pelos controles internos que ela turas podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade
determinou como necessários para permitir a elaboração de demons- RSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GR
WUDo}HV ¿QDQFHLUDV OLYUHV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHHVVDVGHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿- PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HV
nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de
GHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVD DXGLWRULDSODQHMDGRVHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQnão ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar FOXVLYHDVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHYHQWXsuas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar DOPHQWHWHQKDPVLGRLGHQWL¿FDGDVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV*RLkQLD
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da de junho de 2022. Pricewater House Coopers Auditores Independentes
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do pro- &5&6320DUFRV0DJQXVVRQGH&DUDYDOKR&RQWDGRU
FHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV5HVSRQVDELOLGD- 632

