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Relatório da Administração 2016

      Controladora     Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Lucro/Prejuízo líquido do exercício  (108.299) 148.144 (106.979) 161.057
Total de resultados abrangentes 
 do exercício, líquidos de impostos  (108.299) 148.144 (106.979) 161.057

Atribuível a:
Acionistas controladores  (108.299) 148.144 (108.299) 148.144
Acionistas não controladores  - - 1.320 12.913

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

       Controladora       Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Atividades operacionais
Lucro/Prejuízo antes do imposto de 
 renda e da contribuição social  (116.609) 152.583 (90.821) 201.871
Despesas/(receitas) que não afetam 
 o caixa e equivalentes de caixa:
Depreciação e amortização  10.457 8.527 10.457 8.527
Despesas de acordo oriunda do plano 
 de opções de ações (Nota 20)  18.058 50 18.058 50
Juros e encargos financeiros  227.281 173.260 227.281 173.260
Provisão para perda em distratos  11.250 - 49.694 -
Provisão para garantia  (719) 2.411 4.999 10.424
Provisão para demandas judiciais 
 e compromissos (Nota 12)  2.606 1.457 3.839 1.457
Provisão para participação 
 nos lucros (Nota 16.5)  - 15.775 - 16.469
Resultado de equivalência 
 patrimonial (Nota 7)  (241.255) (416.028) (5.230) (4.420)
Resultado de instrumentos 
 financeiros (Nota 15(i)(b) e Nota 21)  (1.348) 510 (1.348) 510
Redução/(aumento) em 
 ativos operacionais
Contas a receber  29.127 (39.585) (97.393) (374.609)
Lotes a comercializar  (25.969) (39.721) (43.616) (95.782)
Demais contas a receber e outros  16.960 (1.815) (15.272) 5.470
Aumento/(redução) em passivos 
 operacionais
Obrigações por compra de imóveis 
 e adiantamento de clientes  (1.379) (9.797) 8.124 (41.511)
Fornecedores  (3.121) 16.353 (25.236) 82.878
Salários, encargos sociais, 
 impostos e participações  (5.055) (8.799) 5.302 (6.571)
Outras obrigações  (29.225) 3.381 (27.414) 11.493
Valores a receber/pagar com 
 partes relacionadas  37.802 (38.006) - -
Imposto de renda e contribuição 
 social pagos  - - (27.953) (35.014)
Cessão de créditos recebíveis  10.951 (10.835) 49.781 (11.574)
Geração (utilização) de caixa e 
 equivalentes de caixa nas 
 atividades operacionais  (60.188) (190.279) 43.252 (57.072)
Atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado 
 e intangível  (18.402) (23.630) (18.402) (23.630)
Aplicação em títulos e valores 
 mobiliários  (1.385.515) (1.383.365) (2.052.755) (2.180.481)
Resgate de títulos e valores mobiliários  1.417.732 1.370.166 2.103.353 2.172.317
Acréscimo de investimentos (Nota 7)  (197.864) (163.531) - -
Dividendos recebidos  312.674 266.204 - 852
Geração (utilização) de caixa nas 
 atividades de investimento  128.625 65.844 32.196 (30.942)
Atividades de financiamento
Aumento de capital  - 840 - 840
Captação de empréstimos e 
 financiamentos (Nota 8 e 9)  493.466 667.131 493.466 667.131
Pagamento de empréstimos e 
 financiamentos-principal (Nota 8 e 9)  (344.254) (372.187) (344.254) (372.187)
Pagamento de empréstimos e 
 financiamentos - juros (Nota 8 e 9)  (220.995) (174.389) (220.995) (174.389)
Pagamento de principal e dividendos 
 sobre obrigações com 
 investidores (Nota 11)  - - (6.700) (6.700)
Dividendos pagos  (26.232) (4.812) (26.232) (4.812)
Geração de caixa e equivalente de 
 caixa nas atividades de 
 financiamentos  (98.015) 116.583 (104.715) 109.883
Aumento (redução) líquida em caixa 
 e equivalentes de caixa  (29.578) (7.852) (29.267) 21.869
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício (Nota 4.1)  48.127 55.979 182.951 161.082
No final do exercício (Nota 4.1)  18.549 48.127 153.684 182.951
Aumento (redução) líquida em caixa 
 e equivalentes de caixa  (29.578) (7.852) (29.267) 21.869

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

            Atribuído aos acionistas controladores
     Ações Reserva     Reserva de lucros
    Aumento em de capital  Retenção  Total Participação de Total
   Capital de capital tesou- e outorga Reserva de lucros e Lucros contro- acionistas não conso-
  Notas social proposto raria de ações legal Investimentos acumulados ladora controladores lidado
Saldos em 31 de dezembro de 2014   290.447 - (22.345) 27.117 40.612 245.901 - 581.732 47.091 628.823
Aumento de capital:
Exercício de opções de ações   840 - - - - - - 840 - 840
Integralização de capital   - - - - - - - - 2.709 2.709
Programa de opção de ações  21 - - - 50 - - - 50 - 50
Aquisição de ações em tesouraria  14 (i) - - (840) - - - - (840) - (840)
Lucro líquido do exercício   - - - - - - 148.144 148.144 12.913 161.057
Destinação:
Reserva legal  14 (ii) - - - - 7.407 - (7.407) - - -
Dividendos propostos  14 (ii) - - - - - - (1.407) (1.407) (21.111) (22.518)
Reserva retenção de lucros  14 (ii) - - - - - 139.330 (139.330) - - -
Aumento de capital proposto  14 (ii) - 141.961 - - - (141.961) - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015   291.287 141.961 (23.185) 27.167 48.019 243.270 - 728.519 41.602 770.121
Dividendos  14(ii) - - - - - (23.600) - (23.600) - (23.600)
Aumento de capital:   141.961 (141.961)      -  -
Prejuizo do exercício  - - - - - - - (108.299) (108.299) 1.320 (106.979)
Destinação:
Dividendos declarados  14 (ii) - - - - - - - - (3.872) (3.872)
Absorção de prejuízo  14 (ii) - - - - - (108.299) 108.299 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016   433.248 - (23.185) 27.167 48.019 111.371 - 596.620 39.050 635.670

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

      Controladora     Consolidado
  Nota 2016 2015 2016 2015
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos  8 327.364 231.674 327.364 231.674
Debêntures  9 765.006 87.410 765.006 87.410
Fornecedores  15 (i) (d) 20.062 23.183 94.491 119.728
Salários, encargos sociais, 
 impostos e participações  - 15.590 20.645 63.383 61.567
Obrigações por compra de imóveis 
 e adiantamento de clientes  10 58 1.438 37.018 23.366
Repasses a efetuar a sócios 
 incorporadores  - 9.806 6.086 34.748 26.547
Dividendos a pagar  16.1 - 2.632 1.450 6.816
Obrigações com investidores  11 913 4.085 913 4.085
Passivo a descoberto das controladas  7 10.030 4.255 - -
Valores a pagar para partes 
 relacionadas  16.1 122.857 25.357 - -
Obrigações com cessões de 
 direitos creditórios  5 19.984 15.320 35.025 18.114
Outras obrigações  17 5.034 9.361 19.213 14.005
Total do passivo circulante   1.296.704 431.446 1.378.611 593.312
Não circulante
Empréstimos e financiamentos  8 - 286.533 - 286.533
Debêntures  9 - 720.000 - 720.000
Debêntures conversíveis  9 388.745 - 388.745 -
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos  13.b 12.391 20.701 12.391 20.701
Obrigações por compra de imóveis e 
 adiantamento de clientes  10 - - - 5.528
Aquisição de participações societárias  - 23.932 22.951 23.932 22.951
Provisão para demandas judiciais  12 8.826 7.096 8.826 7.096
Provisão para garantia  - 5.304 6.048 30.776 29.363
Obrigações com investidores  11 - 913 - 913
Obrigações com cessões de 
 direitos creditórios  5 15.373 9.085 44.496 11.626
Outras obrigações  17 11.975 16.518 84.547 96.096
Total do passivo não circulante   466.546 1.089.845 593.713 1.200.807
Patrimônio liquido
Capital social  14(i) 433.248 291.287 433.248 291.287
Aumento de capital proposto  14(ii) - 141.961 - 141.961
Ações em tesouraria  14(i) (23.185) (23.185) (23.185) (23.185)
Reserva de capital, de lucros e  14 (i) e
 de outorga de opções de ações  14 (ii) 186.557 318.456 186.557 318.456
   596.620 728.519 596.620 728.519
Participação de acionistas 
 não controladores   - - 39.050 41.602
Total do patrimônio líquido   596.620 728.519 635.670 770.121
Total do passivo e patrimônio líquido   2.359.870 2.249.810 2.607.994 2.564.240

        Controladora      Consolidado
  Notas 2016 2015 2016 2015
Ativo

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa  4.1 18.549 48.127 153.684 182.951

Aplicações financeiras  4.2 5.056 37.274 17.453 68.051

Contas a receber  5.1 95.260 113.678 476.567 534.450

Lotes a comercializar  6 159.157 146.096 556.864 550.047

Dividendos a Receber  16.1 98.132 94.472 2.100 1.791

Valores a receber de partes 

 relacionadas  16.1 66.138 78.754 16.800 25.157

Outros Créditos  5.2 24.359 25.173 63.146 55.603

Total do ativo circulante   466.651 543.574 1.286.614 1.418.050

Não circulante

Contas a receber  5.1 158.626 180.585 1.064.275 958.693

Lotes a comercializar  6 85.743 72.835 138.456 101.659

Outros Créditos  5.2 11.049 8.210 31.122 13.689

   255.418 261.630 1.233.853 1.074.041

Investimentos em controladas 

 e controladas em conjunto  7 1.593.681 1.408.431 43.407 35.974

Imobilizado  - 44.120 36.175 44.120 36.175

   1.637.801 1.444.606 87.527 72.149

Total do ativo não circulante   1.893.219 1.706.236 1.321.380 1.146.190

Total do ativo   2.359.870 2.249.810 2.607.994 2.564.240

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

       Controladora      Consolidado
  Notas 2016 2015 2016 2015
Receita operacional líquida  18 65.176 141.225 716.346 1.149.700
Custos operacionais
Desenvolvimento e venda de lotes  19 (60.779) (91.440) (381.595) (582.323)
Lucro bruto Operacional   4.397 49.785 334.751 567.377
(Despesas)/receitas Operacionais
Despesas com vendas  19 (20.572) (27.587) (70.123) (98.323)
Despesas gerais e administrativas  19 (76.848) (86.252) (77.400) (87.631)
Despesa com participação nos lucros  16.5 - (15.775) - (16.469)
Resultado de equivalência 
 patrimonial sobre investimentos  7 241.255 416.028 5.230 4.420
Depreciação e amortização  - (10.457) (8.527) (10.457) (8.527)
Outras despesas, líquidas  20 (14.535) (1.576) (15.770) (1.651)
Lucro antes das receitas e despesas 
 financeiras e do imposto de renda 
 e contribuição social   123.240 326.096 166.231 359.196
Despesas financeiras  21 (250.013) (184.945) (277.824) (184.221)
Receitas financeiras  21 10.164 11.432 20.772 26.896
Lucro (prejuízo) antes do imposto de 
 renda e contribuição social   (116.609) 152.583 (90.821) 201.871
Despesa com imposto de renda e 
 contribuição social corrente  13.a - - (24.468) (36.375)
Despesa com imposto de renda e 
 contribuição social diferido  13.a 8.310 (4.439) 8.310 (4.439)
Total de imposto de renda e 
 contribuição social   8.310 (4.439) (16.158) (40.814)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício   (108.299) 148.144 (106.979) 161.057
(-) Lucro líquido atribuível:
Aos acionistas não controladores   - - 1.320 12.913
À Controladora   (108.299) 148.144 (108.299) 148.144

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do resultado
31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente
31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2016 e 2015

(Em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2016 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional: A Alphaville Urbanismo S.A. ("AUSA" ou "companhia") é uma 
sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na Av. das Nações Unidas, 
8.501, 3º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo e atua no desenvolvimen-
to e urbanização de loteamentos residenciais. A companhia tem como foco identificar, 
desenvolver e comercializar loteamentos residenciais voltados para diversos públicos em 
todo o território Brasileiro. Em 31 de dezembro de 2016, a companhia é uma controlada 
pela Private Equity AE Investimentos e Participações S.A., detentora de 70% do capital 
social da companhia, sendo os demais 30% detidos pela Gafisa S.A.. 2. Apresentação 
das demonstrações financeiras e resumo das principais práticas contábeis: 2.1 
Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras contábeis in-
dividuais e consolidadas: Em 16 de Março de 2017, o Conselho de Administração da 
companhia aprovou as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da compa-
nhia e autorizou sua divulgação. As demonstrações financeiras individuais, identificadas 
como “controladora” foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são divulgadas em 
conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas. As demonstrações financei-
ras individuais não são consideradas em conformidade com as IFRS, pois consideram a 
capitalização de juros sobre os ativos qualificáveis das investidas nas demonstrações 
separadas da controladora. Como não existe diferença entre o patrimônio líquido e o re-
sultado consolidado, atribuíveis aos acionistas da controladora, conforme as informações 
consolidadas preparadas de acordo com as IFRSs e as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, e o patrimônio líquido e o resultado da controladora conforme as informações in-
dividuais preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, a compa-
nhia optou por apresentar essas informações individuais e consolidadas em um único 
conjunto. As demonstrações financeiras consolidadas da companhia foram preparadas e 
estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), refe-
rendados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conforme as normas internacio-
nais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS)) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Especificamente, as demonstra-
ções financeiras consolidadas estão em conformidade com as normas internacionais de 
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS) aplicáveis às 
entidades de incorporação imobiliária no Brasil, incluindo a Orientação OCPC 04 - Apli-
cação da Interpretação Técnica ICPC 02 às entidades de incorporação imobiliária brasi-
leiras, no que diz respeito ao tratamento do reconhecimento da receita desse setor e 
envolve assuntos relacionados à aplicação do conceito de transferência contínua de ris-
cos, benefícios e de controle das unidades imobiliárias vendidas. As demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas no curso normal dos negócios. A Administração efetua uma 
avaliação da capacidade da companhia de dar continuidade as suas atividades durante 
a elaboração das demonstrações financeiras. a) Demonstrações financeiras consolida-
das: As demonstrações financeiras consolidadas da companhia incluem as demonstra-
ções financeiras da Alphaville, de suas controladas diretas e indiretas. O controle sobre 
essas entidades é obtido quando a companhia tem o poder de controlar suas políticas 
financeiras e operacionais e tem a capacidade para auferir benefícios e estar exposta 
aos riscos de suas atividades. As controladas são consolidadas integralmente a partir da 
data que o controle integral se inicia, até a data em que deixa de existir. As práticas con-
tábeis foram aplicadas de maneira uniforme em todas as controladas incluídas nas de-
monstrações financeiras consolidadas e o exercício social dessas empresas coincide 
com o da companhia. Vide maiores detalhes na Nota 7. 2.1.1 Moeda funcional e de 
apresentação: As demonstrações financeiras individuais (controladora) e consolidadas 
estão apresentadas em Reais (moeda de apresentação), que também é a moeda funcio-
nal da companhia e de suas controladas. 2.2.1. Julgamentos, estimativas e premissas 
contábeis: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de even-
tos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. (i) Julgamentos: A prepara-
ção das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da companhia requer que 
a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores 
apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como a divulgação de pas-
sivos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. (ii) Estimativas e pre-
missas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e 
outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, que podem 
resultar em valores diferentes quando da liquidação, são discutidas a seguir: a) Perda por 
redução ao valor recuperável de ativos: A Administração revisa anualmente e/ou quando 
ocorre algum evento específico o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de ava-
liar eventos ou mudanças nas circunstancias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidên-
cias identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída 
provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil ao valor recuperável. Essas per-
das são lançadas ao resultado do exercício quando identificadas. b) Transações com 
pagamentos baseados em ações: A companhia mensura o custo de transações a serem 
liquidadas com ações com funcionários baseado no valor justo dos instrumentos patri-
moniais na data da sua outorga. A estimativa do valor justo dos pagamentos com base 
em ações requer a determinação do modelo de avaliação mais adequado para a conces-
são de instrumentos patrimoniais, o que depende dos termos e condições da concessão. 
Isso requer também a determinação dos dados mais adequados para o modelo de ava-
liação, incluindo a vida esperada da opção, volatilidade, rendimento de dividendos e cor-

respondentes premissas, entre outros. As premissas e modelos utilizados para estimar o 
valor justo dos pagamentos baseados em ações são divulgados na Nota 23. c) Valor 
justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros 
apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido em mercado de ativos, o 
mesmo é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método do fluxo de 
caixa descontado. d) Custos orçados dos empreendimentos: Os custos orçados, com-
postos, principalmente, pelos custos incorridos e custos previstos a incorrer para o en-
cerramento das obras, são regularmente revisados, conforme evolução das obras, e 
eventuais ajustes identificados com base nesta revisão são refletidos nos resultados da 
companhia. O efeito de tais revisões nas estimativas afeta o resultado. e) Impostos: Exis-
tem incertezas em relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao 
valor e época de resultados tributáveis futuros. A companhia e suas controladas estão 
sujeitas no curso normal dos nossos negócios a investigações, auditorias, processos ju-
diciais e procedimentos administrativos em matérias tributária e trabalhista. Dependendo 
do objeto das investigações, processos judiciais ou procedimentos administrativos que 
seja movido contra a companhia e controladas, poderemos ser adversamente afetados, 
independentemente do respectivo resultado final. f) Realização do imposto de renda di-
ferido: O reconhecimento inicial e as posteriores análises da realização do imposto de 
renda diferido ocorre quando seja provável que o lucro tributável dos próximos anos es-
teja disponível para ser usado na compensação do ativo fiscal diferido, com base em 
projeções de resultados elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cená-
rios econômicos futuros que possibilitam a sua utilização total, ou parcial se for constituí-
do o crédito integral. 2.2.2. Reconhecimento de receitas e despesas: (i) Venda de lo-
tes: Nas vendas a prazo de lotes concluídos, o resultado é apropriado no momento em 
que a venda é efetivada, independente do prazo de recebimento do valor contratual. Nas 
vendas de lotes não desenvolvidos e unidades residenciais em construção, foram obser-
vados os seguintes procedimentos: • O custo incorrido correspondente aos lotes e unida-
des vendidas é apropriado integralmente ao resultado; • É apurado o percentual do custo 
incorrido (incluindo o terreno), em relação ao seu custo total orçado, sendo esse percen-
tual aplicado sobre a receita dos lotes e unidades vendidas, ajustado segundo as condi-
ções dos contratos de venda, sendo assim determinado o montante das receitas a serem 
reconhecidas de forma diretamente proporcional ao custo; • Os montantes das receitas 
de vendas reconhecidos que sejam superiores aos valores efetivamente recebidos de 
clientes, são registrados em ativo circulante ou ativo não circulante. Os montantes rece-
bidos com relação à venda de lotes que sejam superiores aos valores reconhecidos de 
receitas, são contabilizados na rubrica " Obrigações por compra de imóveis e adianta-
mento de clientes". • Os juros incidentes sobre o saldo de contas a receber, assim como 
o ajuste a valor presente do saldo de contas a receber, são apropriados ao resultado de 
incorporação e venda de lotes quando incorridos, obedecendo ao regime de competên-
cia dos exercícios - “pro-rata temporis”. • Os tributos incidentes sobre a diferença entre a 
receita incorrida de incorporação imobiliária e a receita acumulada submetida à tributa-
ção são calculados e refletidos contabilmente por ocasião do reconhecimento dessa di-
ferença de receita. • As demais despesas de propaganda e publicidade, representadas 
pela veiculação são apropriadas ao resultado quando incorridas. (ii) ICPC 02 - parágrafos 
20 e 21: Em atendimento aos requerimentos do ICPC mencionado, os valores de receitas 
reconhecidas e dos custos incorridos estão apresentados na demonstração de resulta-
dos e os adiantamentos recebidos na rubrica “Obrigações por compra de imóveis e 
adiantamento de clientes”. 2.2.3. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financei-
ros são reconhecidos a partir da data em que a companhia se torna parte das disposi-
ções contratuais dos instrumentos financeiros e incluem, principalmente, caixa e equiva-
lentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber, empréstimos e financiamentos, 
fornecedores e outras dívidas. Os instrumentos financeiros que não sejam reconhecidos 
pelo valor justo por meio do resultado, são acrescidos dos custos de transação direta-
mente atribuíveis. Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros 
são mensurados conforme descritos a seguir: (i) Instrumentos financeiros ao valor justo 
através do resultado: Um instrumento é classificado pelo valor justo através do resultado 
se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento 
inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo, através do resultado 
se, a companhia gerencia esses investimentos e toma decisões de compra e venda com 
base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de 
risco. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos 
resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo através do resulta-
do são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado. Du-
rante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a companhia manteve instrumentos 
derivativos com o objetivo de mitigar o risco de sua exposição à volatilidade de índices e 
juros, reconhecidos por seu valor justo diretamente no resultado do exercício. De acordo 
com suas políticas de tesouraria, a companhia não possui ou emite instrumentos finan-
ceiros derivativos para fins outros que não os de proteção. Posteriormente ao reconheci-
mento inicial, os instrumentos derivativos são mensurados pelo valor justo e as altera-
ções são contabilizadas no resultado do exercício - Nota 15. A companhia não adota a 
prática contábil de Hedge Accounting. (ii) Ativos Financeiros: Ativos financeiros são clas-
sificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado, empréstimos e re-
cebíveis, investimentos mantidos até o vencimento e ativos financeiros disponíveis para 
venda. A companhia determina a classificação dos seus ativos financeiros no momento 
do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das disposições contratuais do 
instrumento. Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, 

O ano de 2016 foi marcado pela instabilidade política e econômica decorrente 
do impeachment da Presidente e investigações atingindo algumas das principais 
lideranças políticas do país, acompanhado pelo aprofundamento da crise econômica 
que o país atravessa. Tal ambiente resultou, para o setor imobiliário, no que pode 
ser considerado o pior cenário dos últimos anos. No entanto, apesar desta retração, 
indicadores macroeconômicos como inflação, taxa de juros e confiança do consumidor 
apontam para o início de uma recuperação do mercado imobiliário ainda em 2017. 
Neste cenário, a Alphaville se manteve fiel ao seu direcionamento estratégico de 
priorizar a qualidade dos lançamentos frente ao volume e beneficiou-se deste momento 
de mercado para reforçar seu banco de terrenos. Nesta linha, a administração atuou 
de forma conservadora no lançamento de novos projetos, preservando a rentabilidade 

da Companhia nos próximos anos, expandiu seu banco de terrenos em regiões com 
maior potencial e investiu na aprovação de novos empreendimentos, preparando-se 
para a retomada do mercado que se desenha . Em decorrência desta disciplina, a 
receita líquida foi de R$ 716 milhões, uma redução de 33% em relação a 2015 em 
bases comparáveis. Em linha com as melhores práticas contábeis do setor, em 2016 
a empresa adotou a prática de provisionamento de distratos, o que representou 
uma redução de R$50 milhões em receita e resultado. Com a redução de receita e, 
consequentemente, de ebitda, a empresa não atingiu o índice financeiro “dívida líquida 
sobre ebitda” estabelecido junto aos seus credores no fechamento de Dezembro/2016 . 
A Alphaville está em estágio avançado de negociação junto aos credores para substituir 
tal índice dado que, em virtude do longo ciclo de negócios e do uso da pratica contábil 

de POC na indústria imobiliária, entendemos que o indicador “dívida líquida sobre 
ebitda” não seja o mais adequado para refletir a capacidade financeira da Companhia. 
Ainda, para fortalecer a estrutura de capital, o Conselho de Administração aprovou 
a 3ª emissão de debentures privadas conversíveis no valor de até R$ 450 milhões. 
Neste ano a empresa acumulou um prejuízo líquido de R$108 milhões em decorrência 
do menor volume de receita e do aumento das despesas financeiras associadas ao 
aumento da alavancagem e da taxa de juros (SELIC). Estamos confiantes que as 
realizações e a disciplina adotada em 2016 fortaleceram a Companhia e a deixam em 
uma situação privilegiada para continuar a trajetória de liderança nacional no setor de 
desenvolvimento urbano, sempre baseada em nossos pilares de qualidade de produto, 
foco no cliente e cuidado com nossas pessoas e com o meio ambiente.

no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos 
de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os ativos 
financeiros da companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobi-
liários, contas a receber de clientes e outras contas a receber, empréstimos e outros re-
cebíveis e instrumentos financeiros derivativos. Desreconhecimento (Baixa): Um ativo fi-
nanceiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo 
de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando: • Os direitos de receber fluxos de 
caixa do ativo expirarem; • A companhia transferir os seus direitos de receber fluxos de 
caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa rece-
bidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) 
A companhia transferir substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) A 
companhia não transferir nem reter substancialmente todos os riscos e benefícios relati-
vos ao ativo, mas transferir o controle sobre o ativo. Quando a companhia tiver transferido 
seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou tiver executado um acordo de 
repasse, e não tiver transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios 
relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da com-
panhia com o ativo. Nesse caso, a companhia também reconhece um passivo associado. 
O ativo transferido e o passivo associado são mensurados com base nos direitos e obri-
gações que a companhia manteve. O envolvimento contínuo na forma de uma garantia 
sobre o ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima 
contraprestação que puder ser exigida da companhia, dos dois o menor. (iii) Passivos fi-
nanceiros a valor justo por meio do resultado: Passivos financeiros a valor justo por meio 
do resultado incluem passivos financeiros para negociação e passivos financeiros desig-
nados no reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros 
são classificados como mantidos para negociação quando forem adquiridos com o obje-
tivo de venda no curto prazo. Empréstimos e financiamentos: Após reconhecimento ini-
cial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente 
pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas 
são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, 
bem como durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. 


