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Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro - (Em Reais)
Ativo           2016           2015
Circulante  12.568.636  16.468.332
Caixa, bancos e equivalentes
 (aplicações financeiras)  9.283.246  11.044.580
Impostos a recuperar  575.054  388.450
Operações com pessoa ligada  2.614.406  5.035.302
Adiantamentos diversos  95.930  -

Não circulante  8.012.348  8.012.348
Imobilizado  8.012.348  8.012.348

Total do ativo  20.580.984  24.480.680

Passivo           2016            2015
Circulante  257.867  1.203.184
Fornecedores   319
Obrigações fiscais  6.152  4.596
Dividendos a pagar  248.515  1.198.269
Outras contas a pagar  3.200  -
Não circulante  1.939.677  2.320.000
Financiamentos  1.060.000  2.320.000
Operações com pessoas ligadas  879.677  -
Patrimônio líquido  18.383.440  20.957.496
Capital  21.004.289  21.004.289
Prejuízos acumulados  (2.620.849)  (46.793)
Total do passivo  20.580.984  24.480.680

Demonstração do Resultado dos Exercícios - (Em Reais)
           2016          2015
Despesas operacionais  (3.716.580)  (1.706.074)
Despesas administrativas e gerais  (3.716.580)  (1.706.074)
Prejuízo operacional antes do
resultado financeiro  (3.716.580)  (1.706.074)
Receitas financeiras líquidas  1.142.524  1.596.214
Prejuízo antes do IR e da CS  (2.574.056)  (109.860)
Prejuízo do exercício  (2.574.056)  (109.860)
Prejuízo por ação  (0,12)  (0,01)

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em Reais)
           2016            2015
Fluxo de caixa das atividade operacionais
Prejuízo do exercício  (2.574.056)  (109.860)
Aumento nos ativos operacionais
Impostos a recuperar  (186.604)  (271.200)
Adiantamentos diversos       (95.930)                  -
 (282.534)  (271.200)
Aumento/ (Redução) nos passivos operacionais
Fornecedores  (319)  319
Obrigações fiscais  1.555  4.596
Outras contas a pagar          3.200                  -
 4.436  4.915
Caixa líquido utilizado pelas
  atividades operacionais  (2.852.154)  (376.145)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Operações com pessoas ligadas  2.420.896  (5.035.302)
Aquisição de imobilizado                  -        (9.348)
Caixa líquido gerado/ (utilizado)
 nas atividades de investimentos  2.420.896  (5.044.650)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Operações com pessoas ligadas  879.678  (590.143)
Pagamento de dividendos  (949.755)  -
Financiamentos (1.260.000) (2.020.000)
Caixa líquido utilizado nas atividades
 de financiamentos  (1.330.077)  (2.610.143)
Diminuição no caixa e equivalente de caixa  (1.761.335)  (8.030.938)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  11.044.581  19.075.519
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  9.283.246 11.044.581
 (1.761.335)  (8.030.938)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em Reais)
                               Reservas de lucros                    
  Lucros a disposição  Lucros/Prejuízos 
Histórico        Capital  dos acionistas   Legal         acumulados           Total
Saldo em 31.12.14  21.004.289  1.198.269  63.067 -  22.265.625
Dividendos propostos -  (1.198.269) - -  (1.198.269)
Prejuízo do exercício - - -  (109.860)  (109.860)
Destinação do resultado do exercício - -  (63.067)  63.067  -
Saldo em 31.12.15  21.004.289 - -  (46.793)  20.957.496
Prejuízo do exercício - - -  (2.574.056)  (2.574.056)
Saldo em 31.12.16  21.004.289 - -  (2.620.849)  18.383.440

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

1. Contexto Operacional: A principal atividade da Agropecuária Agrovalente S/A é a criação de bovinos para corte. 2. Apresentação Das Demonstra-
ções Financeiras: Foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Lei 6404/76 e com as alterações promovidas pelas Leis nº 11638/07 
e nº 11941/09, aplicáveis no encerramento do exercício. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: 3.1) Caixa e equivalente de caixa - o saldo 
de caixa, bancos e aplicações financeiras estão apresentados a valor de realização (mercado) que equivale a seu valor contábil; 3.2) Capital Social - O 
capital social da empresa é de R$21.004.288,63 , representado por 21.004.288 ações sem valor nominal, totalmente integralizado.
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SEXTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2017

ABONAR AS FALTAS PARA ACOMPANHAMENTO
Empresa deve abonar as faltas de funcionários para acompanhamento 
em reuniões escolares de filhos menores? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI COMO FUNCIONÁRIOS O MARIDO E ESPOSA COM 
02 DEPENDENTES, PARA DESCONTO DO IR PODEMOS UTILIZAR OS 
DEPENDENTES PARA AMBOS?

Informamos que conforme o art.77/RIR/99, o dependente só pode 
ser utilizado por dos titulares, não podendo os cônjuges utiliza-los 
em ambas as declarações ou na dedução mensal para efeito do reco-
lhimento do imposto de renda.

CANCELAR A EXTENSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária que solicitou extensão dos 02 meses da licença materni-
dade (empresa cidadã), querer cancelar e retornar com 120 dias, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA PATERNIDADE NA ADOÇÃO
Empresa deve conceder a licença paternidade para o caso de adoção de 
criança com 06 anos de idade, qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXISTE ALGUMA REGRA DIFERENCIADA PARA FÉRIAS DOS FUNCIO-
NÁRIOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PCD’S? 

Informamos que não há diferença quanto a férias para os empregados 
portadores de deficiência, seguindo as mesmas regras de um empre-
gado não portador de deficiência.

CONTRATAR VIGILANTE ARMADO
Empresa pretende contratar um vigilante armado, qual o procedi-
mento? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

GUARDAR OS CANHOTOS DO PONTO ELETRÔNICO
Funcionário é obrigado a guardar os canhotos emitidos pelo ponto ele-
trônico? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 12.954.711/0001-84

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Ativo Nota     2016     2015
Ativo circulante  87.107.173 42.451.411
Caixa e equivalente de caixa 3 1.536.525 5.526.305
Estoques 5 85.205.091 36.257.860
Outros créditos 4 365.557 667.246
Ativo não circulante  53.343 –
Outros créditos 4 53.343 –
Total do ativo  87.160.516 42.451.411
Passivo Nota     2016     2015
Passivo circulante  1.126.461 429.329
Fornecedores 6 1.037.815 262.918
Obrigações sociais  49.126 19.017
Obrigações fiscais  22.256 147.394
Obrigações tributárias  9.221 –
Contas a pagar  8.043 –
Passivo não circulante  692.112 –
Adiantamento para futuro aumento capital 7 692.112 –
Patrimônio líquido  85.341.943 42.022.082
Capital 8 86.000.000 70.000.000
(-) Capital social a integralizar  – (27.294.875)
Prejuízos acumulados  (658.057) (683.043)
Total do passivo e patrimônio líquido  87.160.516 42.451.411

1. Contexto operacional – Constituída em 22/11/2010, atualmente sob a 
forma de sociedade anônima, a Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários 
S.A. tem como atividade principal o planejamento, a promoção, desenvol-
vimento, incorporação, construção, locação e especialmente a venda do 
empreendimento imobiliário que será desenvolvido no imóvel situado como 
Gleba de Terras nº 68 (antiga gleba 5) estrada municipal do Lot. Chacará 
São Martinho da cidade de Campinas/SP, compreendendo o Sítio Cabreu-
vinha, A administração da Companhia tem sede na Rua Hungria, nº 514 
– 10º andar, conjunto 102, sala 12, Jardim Paulistano, CEP 01455-000, São 
Paulo-SP. Em janeiro de 2013, o Grupo Tellus III adquiriu ações represen-
tativas de 99,9% do capital social da Gilbeá SPE Empreendimentos Imo-
biliários S.A. As demonstrações financeiras são emitidas individualmente. 
O empreendimento contempla um condomínio industrial compacto de dois 
edifícios, com 13 módulos, com cerca de 44 mil metros quadrados e cinco 
edifícios de apoio, com cerca de 2 mil metros quadrados. Em abril de 2015, 
as obras foram iniciadas com tempo de duração de cerca de 24 meses, com 
data prevista de entrega em março de 2017. 2. Apresentação das demons-
trações financeiras e principais práticas contábeis – As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, que incluem os princípios contábeis previstos na legislação 
societária brasileira, em consonância com a Lei nº 6.404/76, bem como 
alterações introduzidas com o advento da Lei nº 11.638/07 e Lei 11.941/09, 
nos pronunciamentos, orientações e instrumentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), especificamente o CPC para Pequenas 
e Médias Empresas (PME), deliberados pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC). A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela 
diretoria em 10/03/2017. Resumo das principais práticas contábeis: a. 
Apropriação das receitas, custos e despesas: A Companhia encontra-se 
em fase de desenvolvimento do empreendimento imobiliário, portanto não 
apresenta receitas da atividade fim, somente despesas com matérias de 
consumo, necessárias a sua constituição e manutenção, bem como recei-
tas financeiras as quais foram reconhecidas conforme o regime contábil 
da competência do exercício. b. Instrumentos financeiros: A Companhia 
determina a classificação inicial de seus instrumentos financeiros no reco-
nhecimento inicial sob as seguintes categorias: mensurados a valor justo por 
meio do resultado, empréstimos e recebíveis e passivo financeiro registrado 
ao custo amortizado, conforme determinado pelo CPC. (i) Ativos financei-
ros mensurados a valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é 
classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma 
decisões de compra e vendas baseadas em seus valores justos de acordo 
com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Ativos financeiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor 
justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resul-
tado do exercício. (ii) Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são 
cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo 
amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. (iii) Passivos financeiros registrados 
ao custo amortizado: Os títulos de dívida emitidos e passivos subordina-
dos inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o 
Grupo se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado atra-
vés do método dos juros efetivos. c. Estoques: Os estoques são compos-
tos pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos 
estoques é composto do valor pago pelo imóvel adquirido para incorporação 
imobiliária acrescido dos gastos com construção e encargos financeiros 
oriundos da compra do imóvel. d. Redução ao valor recuperável: Os valo-
res contábeis dos estoques são revistos a cada data de apresentação das 
demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no valor 
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é 
determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida 
caso o valor contábil exceda o valor recuperável estimado, sendo a perda 
de valor reconhecida no resultado. e. Passivo circulante e não circulante: 
Compostos pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, registradas 
pelos valores conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos finan-
ceiros, quando aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de 
juros. f. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e 
a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas 
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre a base tributável 
excedente de R$ 240 mil no exercício para imposto de renda e 9% sobre a 
base tributável para contribuição social. 3. Caixa e equivalente de caixa – 
Contemplam numerários em caixa, saldos em bancos e investimentos de 
liquidez imediata, conforme composição abaixo:    2016     2015
Caixa e bancos 15.368 730.607
Aplicação aut mais 12.418 –
Aplicação compromissada DI 1.508.739 4.795.698
Total 1.536.525 5.526.305
As aplicações automáticas e compromissada DI são de curto prazo junto 
ao Itaú Unibanco S.A. de alta liquidez e prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de 

mudança de valor. A remuneração média destes investimentos variou entre 
97% e 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).
4. Outros créditos   2016     2015
Impostos a recuperar 84.526 54.889
Deposito judicial 53.343 –
Adiantamento a fornecedores 281.031 612.357
Total 418.900 667.246
O valor de R$ 281.031 em 2016 (R$ 612.357 em 2015) corresponde subs-
tancialmente a adiantamento ao fornecedor Medabil Soluções Construtivas 
referente à cobertura metálica. 5. Estoques
Tipo de projeto: Industrial/Comercial
Localidade: Campinas/SP
Data de início do projeto: Julho/2011
Início da obra: Abril/2015
Tempo de duração da construção do projeto: 24 neses
Percentual construído do projeto: 93,55%%
Data prevista de entrega do projeto: Março/2017
       2016     2015
Custo de aquisição – Terreno 11.363.000 11.363.000
Custos com projetos 69.760.202 23.185.216
Custos com impostos e taxas 346.942 346.942
Taxa de administração SDI 3.734.947 1.362.702
Total 85.205.091 36.257.860
O valor dos estoques é avaliado anualmente para fins de redução ao valor 
recuperável (impairment). A avaliação é efetuada através de laudos espe-
cíficos preparados por especialistas do setor imobiliário e que levam em 
conta a expectativa do valor de transação do imóvel quando completamente 
edificado descontado dos custos e despesas incorridas e a serem incorridas 
até a sua concretização. Em 31/12/2016 não existia expectativa de perda em 
relação ao valor recuperável dos estoques a ser registrado nas demonstra-
ções financeiras. O valor de R$ 3.734.947 em 2016 (R$ 1.362.702 em 2015) 
corresponde aos honorários relacionados com serviços de gerenciamento e 
apoio técnico para construção do empreendimento imobiliário, pagos à SDI 
Desenvolvimento Imobiliário (SDI). Os honorários pagos à SDI a título de 
taxa de administração são calculados com base na taxa de 5.5% durante as 
obras do empreendimento e um adicional de 0,5% na conclusão das obras 
aplicados sobre o custo total e efetivo da construção do Empreendimento, 
bem como sobre os gastos com incorporação, gastos sobre os custos com 
o projeto de arquitetura e demais projetos envolvidos, gastos com promo-
ção e marketing do Empreendimento (como anúncios e mídia, se houver), 
excluídas as despesas incorridas com a compra do imóvel onde se darão as 
obras do empreendimento, impostos (IPTU do terreno) e emolumentos. 6. 
Fornecedores – Os saldos de fornecedores, substancialmente, referem-se 
aos gastos com os serviços e materiais adquiridos e aplicados diretamente 
na obra. 7. Adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC – Em 
dezembro de 2016 o saldo de adiantamento para futuro aumento de capital 
está composto da seguinte forma:   2016
SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 692
Tellus III Holding S.A. Company 691.420
Total 692.112
8. Patrimônio líquido – Em 25/08/2015, foi aprovado o aumento do capital 
social da companhia de R$ 13.500.000,00 para R$ 70.000.000,00, resul-
tado, portanto, em um aumento de R$ 56.500.000,00. Em 16/11/2016, foi 
aprovado o aumento do capital social da companhia de R$ 70.000.000 para 
R$ 86.000.000, resultado, portanto, em um aumento de R$ 16.000.000. 
Tellus III Holding S/A Company (“Tellus III”) subscreve 15.984.000 ações, 
parcialmente integralizadas por meio de conversão de adiantamento para 
futuro aumento de capital (“AFAC”) realizado pela Tellus III e; SDI Desen-
volvimento Imobiliário Ltda. (“SDI”) subscreve 16.000 ações, parcialmente 
integralizadas por meio de conversão de adiantamento para futuro aumento 
de capital (“AFAC”), realizado pela SDI.
Acionista Nº. Ações ordinárias (Unidades)    Votos
Tellus III Holding S.A. 85.914.000 85.914.000
SDI Desenvolvimento Imobiliário Ltda. 86.000 86.000
Total 86.000.000 86.000.000
Os Acionistas concordam que a Companhia deverá distribuir anualmente 
100% do lucro apurado no respectivo exercício, observadas as reservas e 
limitações legais, bem como recursos comprometidos com o cronograma 
de aportes da Companhia, e pagamento de financiamentos contraídos pela 
Companhia, conforme previsto no plano de negócios aprovado. 9. Despesas 
administrativas – As composições das despesas administrativas e gerais 
estão distribuídas da seguinte forma:   2016     2015
Serviços de terceiros (101.055) (232.463)
Anúncios e publicações (26.255) (35.498)
Legais e judiciais – (2.764)
Outras despesas administrativas (55.305) (66.863)
Total (182.615) (337.588)
10. Imposto de renda e contribuição social – A Companhia optou pelo 
lucro real como regime de tributação nos exercícios de 2015 e 2014, consi-
derando que foram apurados prejuízos fiscais nestes exercícios, não houve 
base de cálculo para IRPJ e CSLL, gerando um crédito tributário potencial 
de R$ 245.487 (R$ 175.533 em 2014) que poderá ser compensado com 
lucros apurados em exercícios subsequentes respeitando os limites esta-
belecidos na legislação vigente. Esses créditos estão sendo controlados 
no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e não estão reconhecidos 
nas demonstrações financeiras pelo fato da empresa não apresentar his-
tórico de lucro tributável. A Companhia adotou o método do lucro real para 
apuração do imposto de renda e da contribuição social. Em decorrência da 

      Capital social Prejuízos  Adiantamento para futuro
    Nota     Subscrito     A integralizar     acumulados     Total     aumento de capital     Total
Saldos em 31/12/2014  13.500.000 – (613.089) 12.886.911 1.001.002 13.887.913
Aumento de capital 9 56.500.000 (27.294.875) – 29.205.125 (1.001.002) 28.204.123
Prejuízo do exercício  – – (69.954) (69.954) – (69.954)
Saldos em 31/12/2015  70.000.000 (27.294.875) (683.043) 42.022.082 – 42.022.082
Aumento de capital 9 16.000.000 (16.000.000) – – – –
Integralização de capital  – 43.294.875 – 43.294.875 – 43.294.875
Lucro do exercício  – – 24.986 24.986 – 24.986
Saldos em 31/12/2016  86.000.000 – (658.057) 85.341.943 – 85.341.943

Demonstrações de Resultados
Despesas e receitas operacionais: Nota     2016     2015
Despesas administrativas 9 (182.615) (337.588)
Despesas tributárias  (4.428) –
Despesas vendas  (15.330) –
Despesas financeiras  (47.993) (17.137)
Receitas financeiras  383.074 284.771
Resultado operacional  132.708 (69.954)
Resultado antes dos impostos  132.708 (69.954)
Contribuição Social  (34.477) –
Imposto de Renda  (73.245) –
Lucro ou Prejuízo do exercício  24.986 (69.954)

     2016     2015
Resultado do exercício 24.986 (69.954)
Resultado abrangente total 24.986 (69.954)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método indireto
Fluxo de caixa das atividades operacionais    2016     2015
Das operações
Lucro/Prejuízo antes dos impostos de renda e 
 contribuição social 132.708 (69.954)
(Aumento)/ redução de ativos
(Aumento) redução de outros créditos 248.346 (651.736)
Aumento de estoques (48.947.231) (22.445.806)
Aumento (diminuição) de passivos
Aumento de fornecedores 774.897 239.030
Aumento (redução) de obrigações sociais e fiscais (95.029) 164.263
Aumento contas a pagar 8.043 –
Caixa proveniente/(aplicado) nas operações (47.878.266) (22.764.203)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (98.501) –
Caixa utilizado nas atividades operacionais (47.976.767) (22.764.203)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Capital dos sócios
Recursos de acionistas 43.986.987 28.204.122
Caixa proveniente nas atividades de 
 financiamento 43.986.987 28.204.122
Aumento/ (diminuição) líquido de caixa
e equivalente de caixa ao final do exercício (3.989.780) 5.439.919
Variação de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início 
 do exercício 5.526.305 86.386
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
 exercício 1.536.525 5.526.305
    (3.989.780) 5.439.919

Arthur José de Abreu Pereira – Diretor
José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061.813/O-2

Aos Acionistas e Diretores da
Gilbea SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Gilbea SPE Empre-
endimentos Imobiliários S.A. (Companhia), que compreendem o balanço 
patrimonial em 31/12/2016 e as respectivas demonstrações do resultado, 
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e 
outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Gilbea SPE Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. em 31/12/2016, 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 aplicáveis as pequenas e médias 
empresas. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audi-
toria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Res-
ponsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A 
administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil aplicáveis para as pequenas e médias empresas e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-

mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de 
a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun-
tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. A administração da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, con-

luio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-
gações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divul-
gações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 10 de março de 2017

KPMG Auditores Independentes Ederson Rodrigues de Carvalho
CRC 2SP 014.428/O-6 Contador CRC 1SP 199.028/O-1

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Companhia apresentar prejuízo fiscal e base negativa não teve despesa 
de imposto de renda e da contribuição social. O total de crédito tributário 
não reconhecidos até 2015 é de R$ 245.487, e serão reconhecidos quando 
houver as perspectivas de realização. Em 2016 a Companhia optou pelo 
regime de tributação Lucro Presumido. 11. Instrumentos financeiros deri-
vativos – Não foram realizadas operações com instrumentos financeiros 
derivativos. 12. Partes relacionadas – A parte controladora da Companhia 
é o Tellus III Holding S.A. A Companhia identificou as seguintes pessoas 
físicas ou jurídicas como partes relacionadas: • Tellus III Holding S.A. • SDI 
Administração de Bens Ltda. • SDI Desenvolvimento Imobiliário. • IDSGP 
LLC • Edrai, LP • Aiamas, LP • Tanis, LP • Arthur José de Abreu Pereira 
• André Ferreira de Abreu Pereira • Alexandre Ferreira de Abreu Pereira • 
Dario de Abreu Pereira Neto • Narciso Manuel Afonso Marques da Silva. O 
estatuto social da Companhia não prevê remuneração para a sua diretoria 
e nem para os membros do conselho de administração. As operações com 
partes relacionadas referem-se aos honorários relacionados com serviços 
de gerenciamento e apoio técnico para construção do empreendimento imo-
biliário com à SDI Desenvolvimento Imobiliário (SDI), conforme divulgado 
na nota explicativa nº 6. 13. Cobertura de seguros – A Companhia adota a 
política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, consi-
derando a natureza de sua atividade. Em 15/01/2015 obteve-se o alvará de 
execução da construção pela Prefeitura de Campinas. Em 10/03/2015 foi fir-
mado o contrato de construção do empreendimento com termo de início de 
obra datado de 01/04/2015. Devido ao início das obras, foi contratada uma 
cobertura de seguro pelo montante considerado suficiente para cobrir even-
tuais sinistros. O Seguro de Riscos de Engenharia tem como objeto garantir 
o segurado contra acidentes de trabalho e responsabilidade civil na obra 
civis necessária à execução do empreendimento. Em 31/12/2016, o limite 
máximo de responsabilidades é de R$ 2.000.000. A apólice tem vigência até 
31/03/2017. 14. Contingências – A Administração não tem conhecimento 
de nenhuma ação contingente em andamento ativo ou passivo envolvendo a 
Companhia. 15. Instrumentos financeiros – A Companhia contrata opera-
ções envolvendo instrumentos financeiros básicos, quando aplicável, todos 
registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as necessi-
dades operacionais e financeiras. Os instrumentos financeiros da sociedade 
foram classificados conforme as seguintes categorias:
       2016
     Emprés- Passivo
    Valor justo timos ao custo
    através do e rece- amor-
Ativo  resultado   bíveis   tizado   Total
Caixa e Equivamente de caixa 1.536.525 – – 1.536.525
Adiantamento a Fornecedores – 281.031 – 281.031
Total 1.536.525 281.031 – 1.817.556
Passivo: Fornecedores – – 1.037.815 1.037.815
Total – – 1.037.815 1.037.815
       2015
     Emprés- Passivo
    Valor justo timos ao custo
    através do e rece- amor-
Ativo  resultado   bíveis   tizado   Total
Caixa e Equivamente de caixa 5.526.305 – – 5.526.305
Adiantamento a Fornecedores – 612.357 – 612.357
Total 6.138.662 612.357 – 6.138.662
Passivo: Fornecedores – – 262.918 262.918
Total – – 262.918 262.918
Os valores justos informados não refletem mudanças futuras na economia, 
tais como taxa de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que pos-
sam ter efeito sobre sua determinação. Os seguintes métodos e premissas 
foram adotados na determinação do valor justo: (i) Caixa e equivalente de 
caixa – Foram definidos como ativos mensurados ao valor justo por meio 
do resultado, sendo o valor idêntico ao valor contábil em virtude do curto 
prazo de vencimento dessas operações. (ii) Adiantamentos a fornecedores 
– Foram classificados como empréstimos e recebíveis e mensurados pelo 
método do custo amortizado. (iii) Fornecedores – Foram registrados pelo 
método do custo amortizado. 

Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 16.644.735/0001-98

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Ativo Nota     2016     2015
      Não auditado
Circulante  8.944.614 7.349.847 
Caixa e Bancos 4 214.161 43.837
Estoque 5 8.547.385 7.303.177
Adiantamentos 6 179.420 –
Impostos a recuperar/compensar  3.647 2.832
Não Circulante  15.771 –
Depósitos Judiciais  15.771 –
Total do ativo  8.960.385 7.349.847
Passivo Nota     2016     2015
Circulante  186.018 7.765.094
Fornecedores 7 172.606 2.395
Obrigações Fiscais/Sociais  13.412 2.408
Outras Contas a Pagar 8 – 7.725.217
Adiantamentos de Terceiros  – 35.075
Patrimônio líquido 9 8.774.367 (415.247)
Capital Social  15.000.000 500.000
Capital Social à integralizar  (5.275.661) (274.061)
Resultados Acumulados  (949.972) (641.186)
Total do passivo  8.960.385 7.349.847

1. Contexto operacional – Constituída em 30 de julho de 2012 sob a 
denominação de Refedin SPE Empreendimentos e Participações Ltda., 
alterou a denominação para Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários 
S.A.(“Companhia”) em 15 de fevereiro de 2016 e transformou o tipo jurídico 
de sociedade limitada para anônima, bem como elegeu para os cargos de 
Diretores os Srs. Arthur José de Abreu Pereira, André Ferreira de Abreu 
Pereira e Narciso Manuel Afonso Marques Da Silva. A Companhia tem sede 
na Rua Hungria, nº 514 – 10º andar, conjunto 102, sala 16, Jardim Paulis-
tano, CEP 01455-000, São Paulo-SP e tem como atividade principal (i) Incor-
poração De Empreendimentos Imobiliários; (ii) Aluguel De Imóveis Próprios; 
e (iii) Compra e Venda de Imóveis Próprios. 2. Apresentação das demons-
trações financeiras – a. Declaração de conformidade: As demonstra-
ções financeiras individuais, foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que incluem os princípios contábeis previstos 
na legislação societária brasileira, em consonância com a Lei nº 6.404/76, 
bem como alterações introduzidas com o advento da Lei nº 11.638/07 e Lei 
11.941/09, nos pronunciamentos, orientações e instrumentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), especificamente o CPC para 
Pequenas e Médias Empresas (PME), deliberados pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). As demonstrações financeiras da Companhia para 
o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram autorizadas para emis-
são pela Administração em 10 de março de 2017. b. Base de mensura-
ção: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico e são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Com-
panhia. 3. Resumo das principais práticas contábeis – a. Apropriação 
das receitas, custos e despesas: A Companhia encontra-se em fase de 
planejamento e desenvolvimento do empreendimento imobiliário, portanto 
não apresenta receitas da atividade fim, somente despesas administrativas 
e de consumo, necessárias a sua constituição e manutenção, bem como 
receitas financeiras as quais foram reconhecidas conforme o regime contábil 
da competência do exercício. b. Caixa e equivalentes de caixa: São repre-
sentados por disponibilidades em moeda nacional e aplicações financeiras, 
cujo vencimento das operações na data da efetiva aplicação seja igual ou 
inferior a 90 dias e apresentam risco insignificante de mudança de valor 
justo e que são utilizados pela Companhia para o gerenciamento de seus 
compromissos de curto prazo. c. Instrumentos financeiros: A Companhia 
determina a classificação inicial de seus instrumentos financeiros no reco-
nhecimento inicial sob as seguintes categorias: mensurados a valor justo por 
meio do resultado, empréstimos e recebíveis e passivo financeiro registrado 
ao custo amortizado, conforme determinado pelo CPC. (i) Ativos financei-
ros mensurados a valor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro 
é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado 
como mantido para negociação e seja designado como tal no momento do 
reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo 
por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimentos e toma 
decisões de compra e vendas baseadas em seus valores justos de acordo 
com a gestão de riscos e estratégia de investimentos. Ativos financeiros 
registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor 
justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resul-
tado do exercício. (ii) Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis 
são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são 
cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo 
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o 
reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo 
amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer 
perda por redução ao valor recuperável. (iii) Passivos financeiros registra-
dos ao custo amortizado: Os títulos de dívida emitidos e passivos subordi-
nados inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual o 
Grupo se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. Tais 
passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acres-
cido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado atra-
vés do método dos juros efetivos. d. Estoques: Os estoques são compos-
tos pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos 
estoques é composto do valor pago pelo imóvel adquirido para incorpora-
ção imobiliária acrescido dos gastos com construção e encargos financei-
ros oriundos da compra do imóvel. e. Redução ao valor recuperável: Os 
valores contábeis dos estoques são revistos a cada data de apresentação 
das demonstrações financeiras para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do 
ativo é determinado. Uma perda por redução ao valor recuperável é reco-
nhecida caso o valor contábil exceda o valor recuperável estimado, sendo a 
perda de valor reconhecida no resultado. f. Passivo circulante: Compostos 
pelas obrigações fiscais, comerciais e societárias, registradas pelos valores 
conhecidos e/ou calculáveis acrescidos dos encargos financeiros, quando 
aplicáveis e ajustados a valor presente pela taxa efetiva de juros. g. Uso de 
estimativas: Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário 
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras tran-
sações. As demonstrações financeiras incluem, portanto, estimativas refe-
rentes à seleção da vida útil da propriedade para investimento, às determi-
nações de provisões para imposto de renda e contribuição social e a outras 

similares. Por serem estimativas, é normal que possam ocorrer variações 
por ocasião das efetivas realizações ou liquidações dos correspondentes 
ativos e passivos. h. Imposto de renda e contribuição social: A Compa-
nhia optou pelo regume regime de tributação com base no lucro presumido. 
Em cada trimestre, para determinação da base de cálculo do imposto de 
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, aplica-se sobre a receita 
bruta auferida o coeficiente fixado pela legislação vigente de 32% aplicável 
para receitas de aluguel e para as demais receitas. O imposto de renda é 
calculado com base na alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 ao ano. A contribuição social 
é calculada com base na alíquota de 9% sobre o lucro tributável. 4. Caixa e 
equivalente de caixa: Contemplam numerários em caixa, saldos em ban-
cos e investimentos de liquidez imediata, conforme composição abaixo:
      2016     2015
Depósitos Bancários 21.084 3.649
Aplicações Financeiras (*) 193.077 40.188
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 214.161 43.837
(*) Operação FICFI, junto ao Itaú Unibanco S.A.. Possui liquidez imediata 
sem penalização de resgate antecipado, somente cobrança de IR sobre o 
resultado e a rentabilidade é diária. 5. Estoques – Refedin SPE Empreendi-
mentos Imobiliários S.A. Tipo de projeto: Industrial. Localidade: Seropédica 
-RJ. Data de início do projeto: Março-2013. Início da obra: Abril-2017. Tempo 
de duração da construção do projeto:12 meses. Percentual que já foi cons-
truído do projeto: 0%. Data prevista de entrega do projeto:Março-2018
       2016     2015
Construções em andamento – Obras 1.157.729 1.021.154
Construções em andamento – Serviços 2.521.448 1.429.815
Construções em andamento – Arquitetura 702.017 686.017
Terrenos para Incorporações 4.166.191 4.166.191
Total de Estoques 8.547.385 7.303.177
Refedin incorreu em custos no valor de R$ 4.381.193 (3.136.985 em 2015) 
que trata-se substancialmente do pagamento do terreno, ITBI, IPTU, CEG 
para o remanejamento da rede de gás natural, projetos e consultorias. A 
intenção da administração é a de venda do imóvel, por essa razão o man-
tém contabilizado como estoque. O valor dos estoques é avaliado anual-
mente para fins de redução ao valor recuperável (impairment). A avaliação 
é efetuada através de laudos específicos preparados por especialistas do 
setor imobiliário e que levam em conta a expectativa dos resultados futuros 
a serem obtidos com o empreendimento imobiliário. Com base no laudo 
de avaliação, a administração analisou a recuperabilidade do ativo e não 
identificou indicadores de perda. 6. Adiantamentos – Adiantamentos totali-
zando R$ 179.420 realizados para a empresa Costa Machado Transportes 
e Terraplanagem Ltda, aguardando regularização das notas fiscais emitidas 
indevidamente em nome de outra companhia. 7. Fornecedores – Os saldos 
de fornecedores, substancialmente, referem-se aos gastos com os serviços 
e materiais adquiridos e aplicados diretamente na obra. 8. Outras contas 
a pagar – Os valores referem-SE aos contratos de mútuo entre a Compa-
nhia e sua controladora que foram integralizados no decorrer de 2016. 9. 
Patrimônio líquido – Capital social: Conforme consta na Ata de 15 de 
fevereiro de 2016, a SDI DES detentora de 450.000 quotas ao valor nominal 
de R$ 1,00(um real) cada, cede e transfere a totalildade de suas ações, reti-
rando-se da sociedade,para a sócia Tellus III pelo preço de R$ 341.296,16. 
A SDI ADM detentora de 50.000 quotas ao valor nominal de R$ 1,00(um 
real) cada, cede e transfere a totalidade de suas ações para a sócia Tellus 
III 49.995 quotas pelo preço de R$ 133,84. Ademais, as acionistas apro-
vam o aumento do capital social da Sociedade em R$ 14.500,00 (quatorze 
milhões e quinhentos mil reais), mediante a emissão de 14.500.000 ações 
ordinárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto a um preço 
de emissão de R$ 1,00 (um real) por ação. O valor de R$ 500.000,00 (qui-
nhentos mil reais), já se encontrava totalmente integralizado. O capital social 
é subscrito é de R$ 15.000.000, representado por 15.000.000 ações ordi-
nárias, nominativas, sem valor nominal e com direito a voto. A SDI Adminis-
tração de Bens detém 0,01% e a Tellus III Holding Company detém 99,99%. 
Em 31 de dezembro de 2016, a composição acionária é a seguinte:
    Nº. ações     Capital Social – R$
    ordinárias Integra- A inte-
Acionista (unidades)     lizado     gralizar     Total
SDI Administração de Bens 5 5 0 5
Tellus III Holding S.A. 
 Company 14.999.995 14.999.995 5.275.661 9.724.334
Total 15.000.000 15.000.000 5.275.661 9.724.339
Destinações do lucro: Não houve destinação no exercício devido a Com-
panhia ter apresentado prejuízo. De acordo com o estatuto social da Com-
panhia, o lucro líquido apurado em cada balanço terá a destinação que a 
Assembléia Geral estabelecer. 10. Despesas administrativas e tributá-
rias: As composições das despesas administrativas e gerais estão distribu-
ídas da seguinte forma:  2016     2015
Serviços de terceiros 71.437 67.022
Legais e judiciais 1.464 3.882
Anúncios e publicações 14.177 5.300
Contribuição Sindical 2.240 –
Viagens e Estádias 37.814 33.468

      Lucros/pre
    Capital Capital a juízos acu-
Históricos subscrito integralizar mulados Total
Saldos em 31/12/2014 
 (não auditado) 500.000 (274.061) (430.092) (204.153)
Lucro ou Prejuízo do Exercício – – (211.094) (211.094)
Saldos em 31/12/2015 
 (não auditado) 500.000 (274.061) (641.186) (415.247)
Aumento de Capital 
 Social 14.500.000 (14.500.000) – –
Integralização de Capital Social – 9.498.400 – 9.498.400
Lucro ou Prejuízo do Exercício – (308.786) – (308.786)
Saldos em 31/12/2016 15.000.000 (5.275.661) (949.972) 8.774.367

Demonstrações de Resultados
    Nota     2016     2015
Despesas Operacionais   Não auditado
Gerais e Administrativas 10 (248.072) (153.978)
Lucro antes do resultado financeiro 
 e dos impostos  (248.072) (153.978)
Resultado financeiro
Despesas Financeiras  (67.960) (65.832)
Receitas Financeiras  9.534 11.468
     (58.426) (54.364)
Prejuizo antes do imposto de renda 
 e da contribuição social  (306.497) (208.342)
Imposto de Renda  (1.430) (1.720)
Contribuição Social  (858) (1.032)
Prejuízo líquido do exercício  (308.786) (211.094)

      2016     2015
     Não auditado
Resultado do exercício/período (308.786) (211.094)
Resultado abrangente total (308.786) (211.094)
Atribuído aos acionistas da Companhia (308.786) (211.094)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa – Método indireto
Atividades Operacionais    2016     2015
     Não auditado
Prejuízo Líquido do Exercício (308.786) (641.186)
(+/-) Aumento/Diminuição de Adiantamentos (179.420) –
(+/-) Aumento/Diminuição de Impostos a Recuperar (814) (2.832)
(+/-) Aumento/Diminuição de Estoques (1.244.208) (7.303.177)
(+/-) Aumento/Diminuição de Depositos Judiciais (15.771) –
(-/+) Diminuição/Aumento de Fornecedores 170.212 2.395
(+/-) Aumento/Diminuição de Obrigações 
 Sociais e Fiscais 11.004 2.408
(+/-) Aumento/Diminuição de Adiantamentos 
 de Clientes (35.075) 35.075
(=) Fluxo de Caixa Operacional (1.602.859) (7.907.319)
Atividades de Financiamento
(+) Recursos de Acionistas 1.773.183 7.951.156
(=) Fluxo de Caixa de Financiamento 1.773.183 7.951.156
(=) Variação Total do Caixa 170.324 43.837
Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldo Inicial 43.837 –
Saldo Final 214.161 43.837
(=)Variação do Caixa e Equivalentes de Caixa 170.324 43.837

Arthur José de Abreu Pereira – Diretor

José Carlos Moraes Pinto – Contador CRC 1SP 061.813/O-2

Aos Acionistas e aos Diretores da
Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. – São Paulo-SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Refedin SPE 
Empreendimentos Imobiliários S.A. “Companhia”, que compreendem o 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demons-
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contá-
beis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Refe-
din SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2016, 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 Bra-
sil aplicáveis as pequenas e médias empresas. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes 
em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profis-
sionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acredi-
tamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Valores correspondentes 
ao exercício anterior: Os valores correspondentes ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2015, apresentados para fins de comparação, não 
foram anteriormente auditados por nós ou por quaisquer outros auditores 
independentes e, consequentemente, não expressamos uma opinião sobre 
eles. Responsabilidades da administração pelas demonstrações finan-
ceiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apre-

sentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil aplicáveis para as pequenas e médias empresas 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 erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e 
o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, 
a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. A administração da Companhia são aque-
les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo-
ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor-
ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional 
ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audi-

toria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os 
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 
a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação 
das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contá-
beis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre 
a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe 
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-
gações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia 
a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audi-
toria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante 
nossos trabalhos. São Paulo, 10 de março de 2017
KPMG Auditores Independentes Ederson Rodrigues de Carvalho
CRC 2SP 014.428/O-6 Contador CRC 1SP 199.028/O-1

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

     2016     2015
Conduções 14.126 8.781
IPTU 95.364 24.785
Refeições 5.264 4.147
Correios e Malotes 4.247 1.159
Outras despesas administrativas 1.939 5.434
Total 248.072 153.978
11. Imposto de renda e contribuição social – A Companhia adota o 
método do lucro presumido para apuração do imposto de renda e da con-
tribuição social, com base no regime caixa. A despesa está composta de 
impostos correntes do exercício, sendo o imposto de renda no valor de 
R$ 1.430 (R$ 1.720 em 2015) e a contribuição social no valor de R$ 858 
(R$ 1.032 em 2015). 12. Cobertura de seguros – A Companhia adota a 
política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, conside-
rando a natureza de sua atividade. Devido ao estágio atual do empreendi-
mento, a administração entende que não há a necessidade de contratação 
de seguro. 13. Partes relacionadas – São partes relacionadas os contro-
ladores da Companhia, informados na Nota Explicativa no 9, bem como as 
empresas que fazem parte do grupo societário dos controladores. Adicional-
mente, a Companhia identificou as seguintes pessoas físicas ou jurídicas 
como partes relacionadas: • IDS GP, LLC • Edrai, LP • Aiamas, LP • Tanis, LP 
• Tellus III Holding S.A. Company • SDI Administração de Bens Ltda. • Arthur 
José de Abreu Pereira • André Ferreira de Abreu Pereira • Alexandre Ferreira 
de Abreu Pereira • Dario de Abreu Pereira Neto • Narciso Manuel Afonso 
Marques da Silva O estatuto social da Companhia não prevê remuneração 
para a sua diretoria e nem para os membros do conselho de administração. 
14. Contingências – A Administração não tem conhecimento de nenhuma 
ação contingente em andamento ativo ou passivo envolvendo a Companhia. 
15. Instrumentos financeiros – A Companhia contrata operações envol-
vendo instrumentos financeiros básicos, quando aplicável, todos registra-
dos em contas patrimoniais, que se destinam a atender as necessidades 
operacionais e financeiras. Os instrumentos financeiros da sociedade foram 
classificados conforme as seguintes categorias:
       2016
     Emprés- Passivo
    Valor justo timos ao custo
    através do e rece- amor-
Ativo  resultado   bíveis   tizado   Total
Caixa e Equivamente de caixa 214.161 – – 214.161
Adiantamentos – 179.420 – 179.420
Total 214.161 179.420 – 214.161
Passivo: Fornecedores – – 172.606 172.606
Total – – 172.606 172.606
       2015
     Emprés- Passivo
    Valor justo timos ao custo
    através do e rece- amor-
Ativo  resultado   bíveis   tizado   Total
Caixa e Equivamente de caixa 43.837 – – 43.837
Total 43.837 – – 43.837
Passivo: Fornecedores – – 2.395 2.395
    – – 7.725.217 7.725.217
Total – – 7.727.612 7.727.612
Os valores justos informados não refletem mudanças futuras na economia, 
tais como taxa de juros e alíquotas de impostos e outras variáveis que pos-
sam ter efeito sobre sua determinação. Os seguintes métodos e premissas 
foram adotados na determinação do valor justo: (i) Caixa e equivalente de 
caixa – Foram definidos como ativos mensurados ao valor justo por meio do 
resultado, sendo o valor idêntico ao valor contábil em virtude do curto prazo 
de vencimento dessas operações. (ii) Adiantamentos- Foram classificados 
como empréstimos e recebíveis e mensurados pelo método do custo amor-
tizado. (iii) Fornecedores e outras contas a pagar – Foram registrados pelo 
método do custo amortizado.


