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RELAToRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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Examinamos as demonstragoes financeiras individuals e consolidadas da RB Capital
Empreendimentos S.A. e Controladas (anteriormente denominada RB Capital Realty XXIII
Empreendimentos Imobiliarios Ltda.) ("Sociedade"), identificadas como Controladora e
Consolidado, respectivamente, que compreendem o balango patrimonial em 31 de dezembro
de 2016 e as respectivas demonstragoes do resultado, do resultado abrangente, das mutagoes
do patrimonio liquid° e dos fluxos de caixa para o exercicio findo naquela data, assim como o
resumo das principais praticas contabeis e demais notas explicativas.
Em nossa opiniao, as demonstragoes financeiras individuals e consolidadas acima referidas
apresentann adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posicao patrimonial e
financeira, individual e consolidada, da RB Capital Empreendimentos S.A. em 31 de dezembro
de 2016, o desempenho individual e consolidado de suas operageies e os seus respectivos
fluxos de caixa para o exercicio findo naquela data, de acordo corn as praticas contabeis
adotadas no Brasil.
Base para opiniao
Nossa auditoria foi conduzida de acordo corn as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade corn tais normas, estao descritas na
secao intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstragoes financeiras
individuals e consolidadas". Somos independentes em relagao a Sociedade e suas controladas,
de acordo com os principios eticos relevantes previstos no Codigo de Etica Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades eticas de acordo corn essas normas. Acreditannos
que a evidencia de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opiniao.
Outros assuntos

Valores correspondentes ao exercicio de 31 de dezembro de 2015
Nao examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as
demonstragoes financeiras referentes ao exercicio findo em 31 de dezembro de 2015, cujos
valores estao sendo apresentados para fins de comparagao, e consequentemente, nao
emitimos opiniao sobre eles.
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("DTTL"), sue rede de firmas-membro, e entidades a ela relacionadas. A DTTL e cads uma de suas firmas-membro s5o entidades legalmente separadas e independentes.
A DTTL (tambem chamada "Deloitte Global") nao presta servigos a clientes. Consulte www.deloitte.com/about para obter uma descrigao mais detalhada da DTTL e suas
firmas-membro.
A Deloitte oferece servigos de auditoria, consultoria, assessoria financeira, gestao de riscos e consultoria tributaria para clientes p6blicos e privados dos mais diversos
setores. A Deloitte atende a quatro de cada cinco organizag6es listadas pela Fortune Global 500+, por meio de uma rede globalmente conectada de firmas-membro em
mais de 150 paises, trazendo capacidades de classe global, viseles e servicos de alta qualidade para abordar os mais complexos desafios de negocios dos clientes. Para
saber mais sobre como os cerca de 225.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente nossos clientes, conecte-se a n6s pelo Facebook, LinkedIn e Twitter.
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Responsabilidades da administragao pelas demonstragoes
financeiras individuais e consolidadas
A administragao da Sociedade é responsavel pela elaboragao e adequada apresentagao das
demonstragoes financeiras individuais e consolidadas de acordo corn as preticas contabeis
adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessarios
para permitir a elaboragao de demonstragoes financeiras livres de distorgao relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboragao das demonstragoes financeiras individuais e consolidadas, a administragao é
responsavel pela avaliagao da capacidade de a Sociedade continuar operando, divulgando,
quando aplicavel, os assuntos relacionados corn a sua continuidade operacional e o uso dessa
base contabil na elaboragao das demonstragbes financeiras, a nao ser que a administragao
pretenda liquidar a Sociedade e suas controladas ou cessar suas operagiies, ou nao tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operagoes.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstragoes financeiras
individuais e consolidadas
Nossos objetivos sao obter seguranga razoavel de que as demonstragiies financeiras
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estao livres de distorgao relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatorio de auditoria contendo
nossa opiniao. Seguranga razoavel é urn alto nivel de seguranga, mas nao uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo corn as normas brasileiras e internacionais de auditoria
sempre detectam as eventuais distorgoes relevantes existentes. As distorgiies podem ser
decorrentes de fraude ou erro e sao consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoavel, as decisoes econornicas dos
usuarios tonnadas corn base nas referidas demonstragoes financeiras individuais e
consolidadas.
Como parte da auditoria realizada de acordo corn as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos o julgannento profissional e mantivemos o ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Alem disso:
Identificamos e avaliamos os riscos de distorgao relevante nas demonstragoes financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, barn como obtemos
evidencia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opiniao. 0 risco de
nao detecgao de distorgao relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de
erro, ja que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,
falsificagao, omissao ou representagoes falsas intencionais.
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados as circunstancias, mas, nao, corn o
objetivo de expressarmos opiniao sobre a eficacia dos controles internos da Sociedade e
suas controladas.
Avaliamos a adequagao das politicos contabeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contabeis e respectivas divulgageies feitas pela administragao.
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Conduit-nos sobre a adequagao do uso, pela administragao, da base contabil de continuidade
operacional e, corn base nas evidencias de auditoria obtidas, se existem incertezas
relevantes em relagao a eventos ou condigoes que possam levantar duvida significativa em
relagao a capacidade de continuidade operacional da Sociedade e suas controladas. Se
concluirmos que existem incertezas relevantes, devemos chamar atencao em nosso
relatorio de auditoria para as respectivas divulgagOes nas demonstragoes financeiras
individuais e consolidadas ou incluir modificagao em nossa opiniao, se as divulgagoes forem
inadequadas. Nossas conclusOes estao fundamentadas nas evidencias de auditoria obtidas
ate a data de nosso relatorio. Todavia, eventos ou condigoes futuras podem levar a
Sociedade e suas controladas a nao mais se manterem em continuidade operacional.
Avaliamos a apresentagao geral, a estrutura e o conteCido das demonstragoes financeiras,
inclusive as divulgagoes, e se as demonstragoes financeiras individuals e consolidadas
representam as correspondentes transagoes e os eventos de maneira compativel com o
objetivo de apresentagao adequada.
Obtivemos evidencia de auditoria apropriada e suficiente referente as informagoes
financeiras das entidades ou atividades de negOcio do grupo para expressar uma opiniao
sobre as demonstragoes financeiras consolidadas. Somos responsaveis pela direcao,
supervisao e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opiniao de
auditoria.
Comunicamo-nos corn a administragao a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da epoca da auditoria e das constatagoes significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiencias significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Sao Paulo, 12 de maio de 2017

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Auditores Independentes
CRC no 2 SP 011609/0-8
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RB CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A. E CONTROLADAS
BALANCOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais - R$)

ATIVOS
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicacties financeiras vinculadas
Clientes e outros valores a receber
Titulos e valores mobiliarios
Recebiveis imobiliarios
lmpostos a recuperar
Imoveis a comercializar
Outros creditos
Total dos ativos circulantes

NAO CIRCULANTES
Titulos e valores mobiliarios
Clientes e outros valores a receber
Impostos diferidos
Panes relacionadas
DepOsitos judiciais
Outros creditos
Propriedades Sara investimento
Investimentos
Intangivel
Imobilizado
Total dos ativos nao circulantes

TOTAL DOS ATIVOS

.Nota
explicativa

4
5
7
6
8
9
10

Controladora
31.12.2015
31.12.2016
(nao auditado)
66.032
48
11.409
11.836
145
89.470

6
7
30.3
11
22

11.514
11
3.061
33

15
12
14
13

212.174
1.713
1.134
229.640

319.110

Consolidado
31.12.2015
31.12.2016
(nao auditado)
74.167
109.456
91.642
20.325
11.519
27.758
228.329
3.444
566.640

11.514
45.189
723
3.084
378
277
41.055
35.391
6..194
180.987
324.792

891.432

PASSIVOS E PATRIMONIO LIQUIDO
CIRCULANTES
Emprestimos e financiamentos
Impostos, taxas e contribuicoes
Cessao de CC's a pagar
Contas a pagar
Adiantamentos
Salarios e encargos socials
Debentures
Partes relacionadas
Total dos passivos circulantes
NAO CIRCULANTES
Emprestimos e financiamentos
Impostos diferidos
Debentures
Adiantamentos
Outras contas a pular
Total dos passivos nao circulantes
PATRIMONIO LfQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Prejulzos acumulados
Patrimonio liquido do acionista controlador
Participacao dos aclonistas nao controladores nas controladas
Total do patrim8nio liquid°

TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMONIO LIQUIDO

Nota
exolicativa

19
16
17

Controladora
31.12.2015
31.12.2016
(nao auditado)

7.002
4.646
130.662
6.312
63.612
2.279
69.859
302
284.674

1.106
1.227

18
20
21
11

19
30.4
21
18

2.249
37.830
7.128
49.540

58.099
4.638
72.735
171.727
4.549
311.748

28.853

28.853

23.1

114.596
129.767

Consolidado
31.12.2015
31.12.2016
(nao auditado)

3
(3)

114.596
129.767

3
(3)

240.717

240.717

240.717

54,293
295.010

319.110

891,432

As notas explicativas sao parte integrante das demonstracoes financeiras.
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RB CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRACOES DO RESULTADO
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais - R$, exceto o prejuizo basico e diluido par acao)

Nota
explicativa
RECEITA LiOUIDA

24

CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS

25

26
26
26
27
12
26

(PRE1U1Z0) LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO

28/29

(PRE1111Z0) LUCRO OPERACIONAL E ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUICAO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL
Correntes
Diferidos

12.364

8.576

(2.768)
(13)
(87)
(4.000)
923
559

(1)

(5.378)

(1)

(3.815)
(8)
(362)
(5.263)
860
249
237

(1)

(1)

(11.651)

(5.816)

(11.194)

30
30

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)

(3.788)
8

LUCRO BRUTO
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas cierais e administrativas
Despesas de comercializacao
Despesas ttibutarias
Perda de capital, liquida
Resultado da equivalencia patrimonial
Outras (despesas) receitas operacionals, liquidas

Controladora
31.12.2015
31.12.2016
(nao auditado)
8

(1)

(757)

(11.414)

(1)

(1.318)
4

PREJUIZO LIQUID° DO EXERC1C10

(11.951)

(1)

(12.728)

(1)

PRE3U1Z0 ATRIBUNEL AO ACIONISTA CONTROLADOR

(11.951)

(1)

(11.951)

(1)

PRE.1U120 ATRIBUINEL AOS ACIONISTAS NAO CONTROLADORES

PREJU1Z0 BASICO E DILU1D0 POR ACAO - R$

(777)

31

(0,23)

(1)

(0,23)

(1,00)

As notas explicativas so parte integrante des demonstracaes financeiras.
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RB CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRAcoES DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais - R$)

PREJUIZO LIQUID° DO EXERCICIO

Controladora
31.12.2016
31.12.2015
(no auditado)
(1)
(11.951)

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
(12.728)
(1)

Outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCICIO

(11.951)

(1)

(12.728)

(1)

PREJUIZO ATRIBUIVEL A
Proprietarios da controladora
Participagoes nao controladoras

(11.951)

(1)

(11.951)
(777)

(1)

As notas explicativas sAo parte integrante das demonstragoes financeiras.
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RB CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRAcOES DAS MUTKOES DO PATRIMONIO LIQUIDO
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa

Capital
Reserva
de capital

Capital
social

Wes em
tesouraria

Reservas de lucros
Retencao
de lucros
Legal

Participagao dos
acionistas nao
controladores no
patrimonio liquido
das controladas

Patrimemlo
liquido
consolidado
1

3

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (NAO AUDITADO)

(1)

Prejuizo liquido do exercicio

(1)

(1)

3

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (NAO AUDITADO)
Aumento de capital
Sa!do incorporado da cisao
Recompra de acoes
Prejuizo liquido do exercicio
Absorcao do preiuizo do exercicio

Prejurzos
acumulados

Patrimonio
liquido do
aclonista
controlador

23.2
1
23.3

SAMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

7.816
106.777
-

3.646
21.412

116.663

(3.646)
(11.954)

114.596

3.646

(3.646)

21.412

104.709

(11.951)
11.954

11.462
244.852
(3.646)
(11.951)

55.070
(777)
-

11.462
299.922
(3.646)
(12.728)

240.717

54.293

295.010

As notas explicativas sag parte integrante das demonstracoes financeiras.
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RB CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A. E CONTROLADAS
DEMONSTRACOES DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Ern milhares de reais - R$)

Controladora
31.12.2016
FLUX() DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
PreWiz° liquido do exercicio
Alustes para reconciliar o preluizo liquido do exercicio corn o caixa liquido
aplicado nas atividades operacionais:
Perda de capital, liquida
Resultado de equivalencia patrimonial
DepreciacOes e amortizacoes
Provisao para credit° de liquidacao duvidosa
Valorizacao Propriedade para Investimento
Imposto de renda e contribuicao social - correntes e diferidos
liras sobre emprdstimos, finandamentos e debentures
Aluste a Valor Presente Titulos e Valores Mobiliarios e Mutuos
Rendimentos de titulos e valores mobiliarios e mutuo
Provisao para perda ao valor recuperavel
Reducao (aumento) nos ativos operadonais:
Clientes e outros valores a receber
Impostos a recuperar
Partes rel ad ona das
Recebiveis imobiliarios
Outros creditos
Dep6sitos judidais
Aumento (reducao) nos passivos operacionais:
Impostos, taxas e contribuicoes
Contas a pagar
Adiantamentos de dientes
Cessao de CCIs
Partes reladonadas
Salarios e encargos sociais
Outras contas a pagar
Caixa aplicado nas atividades operacionais
Juros pagos
Impost° de rends e contribuicao social pagos
Caixa liquido aplicado nas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Venda de Titulos e Valores Mobiliarios
Aplicacoes financeiras vinculadas
Caixa incorporado por cisao
Aquisicaes de bens do imobilizado e intangivel
Dividendos recebidos
Reducao de capital em controladas
Caixa liquido gerado pelas atividades de investimento

Consolidado

31.12.2015
(nao auditado)

(11.951)

(1)

4.000
(923)
105

31.12.2016

(12.728)

31.12.2015
(nao auditado)
(I)

(860)
3.020
194
(25)
1.217
2.368
5.249
(40)
192

757
941
5.249
(40)

9
(1.115)
(308)

2.642
846
(301)
7.993
(226)

9

(3)

318
(787)
1.283
(2.453)
(2.508)
(4.961)

1

(1.970)
768
(2.247)
(12.717)
78
1.283
4.397
(870)
(2.508)
(97)
(3.475)

11.157

12.212
6.597

14.731
(39)

38.751
(2.569)
116

14.900
15.300
56.049

55.107

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital
Mutuo
Captacao de emprestimos e financiamentos
Caixa liquido gerado pelas atividades de finandamento

14.944

22.535

AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

66.032

74.167

Saldo de caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio
Saldo de caixa e equivalentes de caixa no fim do exercicio

66.032

74.167

AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

66.032

74.167

7.816
7.128

1

7.816
14.719

As notas explicativas sao parte inteqrante das demonstracoes financeiras.
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RB CAPITAL EMPREENDIMENTOS S.A. E CONTROLADAS
NOTAS EXPLICATIVAS As DEMONSTRAOES FINANCEIRAS
PARA OS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A RB Capital Empreendimentos S.A. ("Sociedade") foi constituida em 3 de junho de 2014,
anteriormente chamada de RB Capital Realty XXIII Empreendimentos Imobiliarios Ltda., e
tern como objeto social a participagao em outras sociedades como s6cia, acionista ou
cotista, no Pais ou no exterior.
Em ata de 11 de agosto de 2016, foi deliberada a alterag-ao da denominagao social de RB
Capital Realty XXIII Empreendimentos Imobiliarios Ltda. para RB Capital
Empreendimentos S.A.
Em ata de 1 de dezembro de 2016 foi deliberada a cisao parcial da RB Capital Holding
S.A., corn a incorporagao da parcela cindida pela Sociedade, bem como a mudanga do
controle acionario do grupo RB Capital para a ORIX, conforme segue:
Controladora
01/12/2016

Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicagoes financeiras vinculadas
Clientes e outros valores a receber
Titulos e valores mobiliarios
Recebiveis imobiliarios
Impostos a recuperar
Imoveis a comercializar
Adiantamentos concedidos
Despesas reembolsaveis
Outros creditos
Total dos ativos circulantes
Ativos nao circulantes
Impostos diferidos
Partes relacionadas
Depositos judiciais
Propriedade para investimento
Investi mentos
Intangivel
Imobilizado
Outros craditos
Total dos nao circulantes
Total dos ativos

14.731
57
39.329
10.721
133
20
64.991

2.713

245.451
1.717
1.196
45
251.122
316.113

Consolidado
01/12/2016
38.751
116.053
139.167
48.708
19.512
28.604
228.521
243
1.651
1.567
622.777

730
2.743
375
41.030
34.647
6.337
181.295
1.126
268.283
891.060
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Controladora
01/12/2016
Passivos circulantes
Impostos, taxas e contribuicoes
Cessao de CCIs a pagar
Adiantamentos
Salarios e encargos sociais
Debentures
Partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total dos passivos circulantes
Passivos nao circulantes
Emprestimos e financiamentos
Impostos diferidos
Debentures
Provisao para riscos
Outras contas a pagar
Total dos passivos nao circulantes
Patrimonio lIquido
Capital,
Reserva legal
Reserva de lucros
Total do patrimonio liquido do acionista controlador
Participagao do acionista nao controlador
Total do patrimonio liquido
Total dos passivos e patrim6nio liquido

Consolidado
01/12/2016

31

966
2.336
2.014
5.347

65.914

65.914

106.777
21.412
116.663
244.852
244.852
316.113

5.569
143.379
237.586
996
23.046
224
5.439
416.239

49.849
4.572
120.221
105
152
174.899

106.777
21.412
116.663
244.852
55.070
299.922
891.060

A excegao dos saldos de caixa recebidos na cisao, as demais transagoes nao tiveram
efeito no caixa da Controladora e suas controladas.
2. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS
2.1. Declaragao de conformidade
As demonstragoes financeiras individuais e consolidadas da Sociedade foram
preparadas de acordo corn as prkicas contabeis adotadas no Brasil. As prkicas
contabeis adotadas no Brasil compreendenn aquelas incluidas na legislagao societaria
brasileira e as pronunciamentos tecnicos e as orientagOes e interpretagoes tecnicas
emitidos pelo Comite de Pronunciamentos Cont.ibeis - CPC e aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
As demonstragoes financeiras sao apresentadas em reais - R$, que é a moeda
funcional e de apresentagao da Sociedade no Brasil.
Todas as informagoes relevantes utilizadas pela administragao na gest& da
sociedade estao evidenciadas nestas demonstragOes financeiras.
As prkicas cont6beis descritas em detalhes a seguir tern sido aplicadas de maneira
consistente a todos as periodos apresentados nas demonstrag6es financeiras.
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2.2. Bases de apresentagao
Na elaboragao das demonstragoes financeiras é necessario utilizar estimativas para
contabilizar certos ativos, passivos e outras transagoes. Para efetuar essas
estimativas, a Administragao utilizou as melhores informagoes disponiveis na data de
preparagao das demonstragoes financeiras, e a experiencia de eventos passados
e/ou correntes, considerando, ainda, pressupostos relativos a eventos futuros. As
estimativas e premissas correspondentes sao revisadas continuamente. As revisoes
feitas as estimativas contabeis sao reconhecidas somente no period() em que a
estimativa é revisada, se a revisao afetar apenas esse period°, ou no period° da
revisao e em periodos posteriores, se a revisao afetar tanto o period° presente como
periodos futuros.
As demonstragoes financeiras foram elaboradas corn base no custo historic°, exceto
quando mencionado ao contrario, conforme descrito nas praticas contabeis a seguir.
0 custo historic° geralmente é baseado no valor justo das contraprestagOes pagas
em troca de ativos.
2.3. Ativos financeiros
Sao classificados nas seguintes categorias especificas: (a) ativos financeiros
contabilizados ao valor justo no resultado; (b) investimentos mantidos ate o
vencimento; (c) ativos financeiros disponiveis para venda; e (d) emprestimos e
recebiveis. A classificagao depende da natureza e da finalidade dos ativos financeiros
e é determinada no seu reconhecimento inicial.
As compras ou vendas de ativos financeiros sao reconhecidas e deixam de ser
reconhecidas, respectivamente, na data da negociagao quando a compra ou venda
de urn investimento estiver prevista em urn contrato cujos termos exijam a entrega
do investimento em urn prazo estabelecido pelo respectivo rnercado. As compras ou
vendas sao inicialmente mensuradas ao valor justo, acrescido dos custos da
transagao, exceto para os ativos financeiros classificados ao valor justo no resultado.
Em cada data de balango subsequente ao reconhecimento inicial, os recebiveis sao
registrados ao custo amortizado usando o metodo de juros efetivos, deduzido de
perdas de seu valor de recuperagao ("impairment"), se houver.
"Impairment" de ativos financeiros
Para certas categorias de ativos financeiros, tais como clientes e outros valores a
receber, os ativos que, na avaliagao individual, nao apresentam "impairment" podem
ser subsequentemente avaliados para "impairment" de forma coletiva. Entre as
evidencias objetivas de impossibilidade de recuperagao do valor de uma carteira de
creditos estao a experiencia passada da Sociedade em receber creditos e as
mudangas observaveis nas condigoes economicas locais ou nacionais relacionadas
inadimplencia dos recebimentos.
2.4. Caixa e equivalentes de caixa
Incluem os montantes de caixa, fundos disponiveis em contas bancarias de livre
movimentagao e aplicagoes financeiras corn prazo para resgate de ate 90 dias da
data da aplicagao, principalmente em debentures compromissadas e Certificado de
Deposit° Bancario - CDB. As aplicagoes financeiras sao registradas ao custo,
acrescido dos rendimentos auferidos ate as datas dos balangos, nao superando o
valor de mercado.
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2.5. Aplicagoes financeiras vinculadas
A Sociedade possui aplicagoes financeiras em CDB, debentures compromissadas
bancarias corn remuneragao pelo Certificado de Deposit° Interbancario - CDI e fundo
de investimento aberto. As aplicagoes est5o vinculadas a compromissos assumidos
nas operagoes de Certificado de Creditos Imobiliarios - CCI, emprestimos e venda de
ativos, e os saldos de aplicagoes financeiras estao demonstrados ao custo, acrescido
dos rendimentos auferidos ate as datas dos balangos, conforme descrito na nota
explicativa no 5.
2.6. Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisigao. A depreciagao é calculada pelo metodo linear as
taxas mencionadas na nota explicativa no 13, que consideram a vida ail-econornica
estimada dos bens.
Os valores residuals e a vida ail dos ativos imobilizados s5o revisados anualmente e
ajustados, caso apropriado, corn consequente alteragao do calculo das depreciagoes
a partir da data da revis5o efetuada.
Urn item do imobilizado é baixado alp& alienagao ou quando nao ha beneficios
economicos futuros esperados do uso continuo do ativo. Quaisquer ganhos ou
perdas na venda ou baixa de urn item do imobilizado s5o determinados pela
diferenga entre os valores recebidos na venda e o valor contabil do ativo e sac)
reconhecidos no resultado.
2.7. Titulos e valores mobiliarios
A Sociedade possui aplicagoes financeiras em debentures e fundos de investimento.
As aplicagoes sac) registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos ate as
datas dos balangos, conforme descrito na nota explicativa no 6.
2.8. Imoveis a comercializar
Os imoveis a comercializar sac) apresentados pelo menor valor entre o valor de custo
e o valor liquid° realizavel. 0 valor liquid° realizavel corresponde ao prego de venda
estimado dos imOveis a connercializar, deduzidos de todos os custos estimados para
conclusao e custos necessarios para realizar a venda.
2.9. Propriedades para investimento
As propriedades para investimento s5o mensuradas inicialmente ao custo, incluindo
os custos da transag5o. AID& o reconhecimento inicial, as propriedades para
investimento sac) mensuradas ao valor justo. As variagoes (ganhos ou perdas)
resultantes de mudangas no valor justo de uma propriedade para investimento sac'
reconhecidos no resultado do period° no qual as mudangas ocorreram,
especificamente em rubrica destacada no grupo "Receitas (despesas) operacionais".
As avaliagoes foram efetuadas por especialistas independentes externos e
especialistas internos.
0 valor justo das propriedades para investimento nao reflete os investimentos
futuros em capital fixo que aumentem o valor das propriedades, tampouco os
beneficios futuros derivados desses dispendios.

12

RB Capital Empreendimentos S.A. e Controladas

2.10. Reduce() ao valor recuperavel de ativos tangiveis e intangiveis
Os bens do imobilizado e de outros ativos nao circulantes sao avaliados
periodicamente para identificar evidencias de perdas neo recuperaveis ou, ainda,
sempre que eventos ou alteragoes significativas as circunstancias indicarem que o
valor contabil pode nao ser recuperavel. Quando houver perda, decorrente das
situagoes em que o valor contabil do ativo ultrapasse seu valor recuperavel, nesse
caso definido pelo valor em uso do ativo, utilizando a metodologia de fluxo de caixa
descontado, essa perda é reconhecida no resultado do exercicio. A Administrageo da
Sociedade, em seu melhor julgamento, neo identificou ativos registrados por valores
superiores ao seu valor recuperavel para os exercicios encerrados em 31 de
dezembro de 2016 e de 2015.
2.11. Passivos financeiros e instrumentos de capital outorgados pela Sociedade
2.11.1.Classificaceo como divida ou instrumento de capital
Os instrumentos de divida e os instrumentos de capital sao classificados
como passivos financeiros ou de capital de acordo com a natureza do
contrato.
2.11.2.Instrumentos de capital
Instrumento de capital representa qualquer contrato que evidencie
participageo residual nos ativos de uma entidade apos deduzir todos os seus
passivos. Os instrumentos de capital da Sociedade sao registrados nos
resultados obtidos, liquidos dos custos diretos de emisseo.
2.11.3. Passivos financeiros
Seo classificados como "passivos financeiros ao valor justo no resultado" ou
"outros passivos financeiros".
Em cada data de balango subsequente ao reconhecimento inicial, os passivos
financeiros classificados ao valor justo no resultado sao reconhecidos ao
valor justo diretamente no resultado do periodo no qual se originaram. 0
ganho ou a perda liquidos reconhecidos no resultado, incluem eventuais
juros pagos ao passivo financeiro.
Outros passivos financeiros (incluindo emprestimos e financiamentos,
debentures, terrenos a pagar, contas a pagar e outras obrigagoes) sao
mensurados subsequentemente pelo custo amortizado usando o metodo de
juros efetivos.
2.12. Cessao de CCIs a pagar
Os CCIs sao reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, liquid() dos custos
incorridos na transageo, e, subsequentemente, demonstrados pelo custo
amortizado. Qualquer diferenga entre os valores captados (liquidos dos custos de
transageo) e o valor de liquidageo é reconhecida na demonstracao do resultado
durante o period() em que os emprestimos estejam em aberto, utilizando-se do
metodo da taxa efetiva de juros.
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2.13. Provisoes
Reconhecidas quando a Sociedade e suas controladas possuem uma obrigagao
presente (legal ou construtiva) resultante de urn evento passado, é provavel que
tera de liquidar a obrigagao e é possivel mensurar o valor da obrigagao de forma
confiavel. Uma obrigagao construtiva, ou nao formalizada, é aquela que decorre das
agoes da Sociedade que, por meio de urn padrao estabelecido de praticas passadas,
de politicas publicadas ou de uma declaragao atual suficientemente especifica,
indiquem a outras partes que a Sociedade aceitara certas responsabilidades e, em
consequencia, criam uma expectativa valida nessas outras partes de que ela
cumprira corn essas responsabilidades.
0 valor reconhecido como provisao é a melhor estimativa da compensagao
determinada para liquidar a obrigagao presente nas datas dos balangos, levando em
consideragao os riscos e as incertezas relativos a obrigagao.
Os depositos judiciais so registrados no ativo no circulante pelo valor original
depositado mais a atualizagao monetaria.
2.14. Reconhecimento de receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber.
2.14.1. Receita de "spread"
0 "spread" da operagao decorre basicamente da diferenga entre o prego
pago pela Sociedade na aquisigao do credito imobiliario e o prego de
colocagao dos Certificados de Recebiveis Imobiliarios - CRIs aos investidores.
Em outras palavras, a Sociedade adquire o lastro imobiliario aplicando
determinada taxa de desconto que somente sera em parte repassada como
forma de remuneragao dos CRIs, de modo que a diferenga observada entre
as taxas consista no "spread" realizado. Dessa forma, nao sera observado
"spread" quando as taxas (pregos) de compra e venda dos creditos forem
iguais.
2.14.2.Receita de vendas
Reconhecida quando a posse for passada nesse prazo de tal forma que todas
as seguintes condigoes forem satisfeitas:
A Sociedade transferiu para o comprador os riscos e beneficios
significativos relacionados a propriedade dos produtos.
A Sociedade nao mantem envolvimento continuado na gestao das
propriedades vendidas em grau normalmente associado a propriedade
nem controle efetivo sobre tais produtos.
0 valor da receita pode ser mensurado corn confiabilidade.
E provavel que os beneficios econornicos associados a transagao fluirao
para a Sociedade.
Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados a transagao
podem ser mensurados corn confiabilidade.
Mais especificamente, a receita é reconhecida quando a titularidade legal é
transferida.
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2.14.3.Receita de juros
A receita de juros decorrente de aplicagoes financeiras é registrada em
relagao ao principal em aberto e pela taxa de juros efetiva aplicavel, que
aquela que desconta os recebimentos estimados de caixa futuros pela vida
esperada do ativo financeiro ao valor contabil liquid° do ativo.
2.14.4.Receita de aluguel
As receitas de alugueis sao apropriadas ao resultado ao longo da vigencia do
contrato. Os recebimentos superiores a esses creditos a receber sao
registrados no passivo como "cessao de credito".
2.14.5.Receita de prestagao de servigos de estruturagao
A receita de servigos de estruturagao decorre do desenvolvimento de
operagoes de credit° estruturado voltadas aos setores imobiliario e de
infraestrutura. Os valores e as condigoes sao acordados entre as partes e
tais receitas sao reconhecidas no resultado de acordo corn a competencia, ou
seja, a medida que o servigo é prestado.
2.14.6.Receita de servigos de administragao
A receita de servigos decorre da administragao dos recebiveis imobiliarios
fiduciarios pela Sociedade. Os valores sao previamente acordados entre a
Sociedade e o responsavel pelo pagamento dos recebiveis imobiliarios.
2.14.7.Receita de prestagao de servigos de consultoria
A receita de servigos de consultoria refere-se ao suporte financeiro e
juridico-econornico oferecido nas operagoes estruturadas voltadas aos
setores imobiliario e de infraestrutura. Os valores e as condigoes sac
acordados entre as partes e tais receitas sac reconhecidas no resultado de
acordo corn a competencia, ou seja, a medida que o servigo é prestado.
2.15. Imposto de renda e contribuigao social
A despesa corn imposto de renda e contribuigao social representa a soma dos
impostos correntes e diferidos.
Os impostos correntes sao baseados no lucro tributavel do period°. 0 lucro
tributavel difere do lucro apresentado na demonstragao do resultado, porque inclui e
exclui receitas ou despesas tribut6veis ou dedutiveis em outros exercicios, alem de
excluir itens que nao sao tributaveis ou dedutiveis. 0 passivo referente aos
impostos correntes da Sociedade é apurado corn base nas aliquotas em vigor nas
datas dos balangos, ou seja, 25% para imposto de renda e 9% para contribuigao
social.
Conforme facultado pela legislagao tributaria, determinadas controladas optaram
pelo regime de tributagao corn base no lucro presumido. A base de calculo do
imposto de renda é calculada a razao de 8% e da contribuigao social a razao de
12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for proveniente da prestagao
de servigos e 100% das receitas financeiras), sobre as quais se aplicam as aliquotas
regulares do respectivo imposto de renda e da contribuigao social.
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imposto de renda e a contribuigao social diferidos ("impostos diferidos") sao
reconhecidos sobre as diferengas temporaries nas datas de encerramento dos
exercicios entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstragOes
financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuragao do lucro
tributavel, incluindo saldo de prejuizos fiscais, quando aplicavel. Os impostos
diferidos passivos so geralmente reconhecidos sobre todas as diferengas
temporaries tributaveis, e os impostos diferidos ativos so reconhecidos sobre todas
as diferengas temporaries dedutiveis, apenas quando for provavel que a Sociedade
e suas controladas apresentarao lucro tributavel futuro em montante suficiente para
que tais diferengas temporaries dedutiveis possam ser utilizadas.
2.16. Prejuizo basic° e diluido por agao
prejuizo basico e diluido por agao é calculado dividindo-se o prejuizo do exercicio
atribuivel aos acionistas pela media ponderada da quantidade de agoes em
circulagao durante o exercicio.
o ha instrumentos financeiros potencialmente conversiveis em agoes, portanto,
nao afeta o lucro diluido por agao.
2.17. Investimentos em controladas e coligadas
Uma coligada é uma entidade sobre a qua! a Sociedade possui influencia
significative e que nao se configura como uma controlada nem uma participagao em
urn empreendimento sob controle comum ("joint venture"). Influencia significative é
poder de participar nas decisoes sobre as politicos financeiras e operacionais da
investida, sem exercer controle individual ou conjunto sobre essas politicas.
Os investimentos em controladas e coligadas sac) contabilizados pelo metodo de
equivalancia patrimonial, exceto para os investimentos em que a Sociedade nao
detenha o controle e/ou nao possua influencia significative, as quais estao
registrados pelo seu valor de custo.
2.18. Aplicagao de julgamentos e praticas contabeis criticas na elaboragao das
demonstragoes financeiras
Na elaboragao e preparagao das demonstragoes financeiras, a Sociedade adotou
variaveis e premissas derivadas de experiencia historica e verbs outros fatores que
entende como razoaveis e relevantes. Ainda que essas estinnativas e premissas
sejam revistas pela Sociedade no curso ordinario dos negocios, a demonstragao da
sua condigao financeira e dos resultados das operagoes frequentemente requer o
uso de julgamentos quanto aos efeitos de questoes inerentennente incertas sobre o
valor contabil dos seus ativos e passivos. Os resultados reais podem ser distintos
dos estimados sob variaveis, premissas ou condigoes diferentes.
2.19. Normas e interpretagoes novas e revisadas, aplicaveis ao exercicio findo em 31 de
dezembro de 2016
Normas, interpretagoes e alteragoes de normas implementadas em 10 de janeiro de
2016.
Norma
Alteracoes a IAS 1/CPC 26
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Descricao

Vigencia

Alteradas pela norma Iniciativa Em vigor para periodos
de Divulgacao
anuais iniciados em ou apOs
10 de janeiro de 2016.
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Norma

Descricao

Vigencia

Alteragoes a IAS 16/CPC 27 e
IAS 38/CPC 04

Alteradas pela norma
Esclarecimento sobre os
Metodos Aceitaveis de
Depreciagao e Amortizacao

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de janeiro de 2016.

Alteragoes a IAS 16/CPC 27 e
IAS 41/CPC 29

Alteradas pela norma:
Agricultura: Plantas Produtivas

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de janeiro de 2016.

Alteracties a IFRS 11/CPC 19

Alteradas pela norma
Contabilizacao de Aquisiciies
de Participacoes em Operagoes
em Conjunto

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de janeiro de 2016.

Alteragoes a IFRS 10/CPC 36,
IFRS 12/CPC 45 e
IAS 28/CPC 40

Entidades de Investimento:
Aplicando a Excegao de
Consolidagao

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
1° de janeiro de 2016.

A adocAo das IFRSs novas e revisadas, aplicaveis a Sociedade, n5o exerceu
impacto relevante sobre os valores reportados e/ou divulgados nos exercicios
correntes e anteriores.
2.20. Normas, interpretagoes e alteragoes de normas que ainda nao estao em vigor:
Descricao

Vigencia

IFRS 9/CPC 48

Instrumentos Financeiros com
IFRS 4 - Contratos de Seguro

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de janeiro de 2018.

IFRS 15/CPC 47

Esclarecimentos sobre a
IFRS 15 - Receita de Contratos
com Clientes emitida

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de janeiro de 2018.

IFRS 16

Arrendamento

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de janeiro de 2019.

Alteracoes a IFRS 2/CPC 10

Alterada pela norma
Classificagao e Mensuragao de
Transagoes de Pagamentos
Baseado em Agoes

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de janeiro de 2019.

Alteracoes a IFRS 10/CPC 36 e
IAS 28/CPC 18

Alteradas pela norma
Melhorias Anuais ao Ciclo de
IFRSs 2014-2016

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de janeiro de 2018.

Alteragoes a IAS 7/CPC 03

Iniciativa de Divulgagao

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de janeiro de 2017.

Alteragoes a IAS 12/CPC 32

Alterada pela norma
Reconhecimento de Impostos
Diferidos Ativos para Perdas a
Realizar

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apOs
10 de janeiro de 2017.

IFRIC 22

Transaciies em Moeda
Estrangeira e Contraprestacao
Antecipada emitida

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de janeiro de 2018.

Alteracoes a IAS 40/CPC 28

Alterada pela norma
Transferencias de Propriedade
para Investimento

Em vigor para periodos
anuais iniciados em ou apos
10 de julho de 2018.

Norma
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A Administragao da Sociedade ainda nao avaliou as novas normas, mas nao espera
impactos significativos em virtude da natureza desses pronunciamentos.
3. CRITERIOS DE CONSOLIDAcA0
Em 31 de dezembro de 2016, as empresas consolidadas so as seguintes:
Participag5o no capital - %
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
Controladas diretas:
Fundo de Investimento Imobiliario Patrimonial IV
RB Capital Realty Investimentos Imobiliarios Ltda.
RB Capital Asset Management Ltda.
RB Capital Servigos de Credit° Ltda.
RB Capital Commercial Properties S.A.
Prime Realty II Empreendimentos Imobiliarios S.A.
RB Capital Realty One S.A.
RB Capital Desenvolvimento Residencial I Ltda.
RB Capital Companhia de Securitizag5o S.A.
Plutao Investimentos S.A.
FIP - Agro Assets Fundo de Investimentos e Participagoes
Eleven Partner Participagoes Ltda.

100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00

As controladas aplicaram praticas contabeis consistentes corn as da controladora.
As demonstrageies financeiras consolidadas de 2016 incluem as demonstragoes financeiras
da Sociedade e das sociedades por ela controladas. 0 controle é obtido quando a
Sociedade tern o poder de controlar as politicas financeiras e operacionais de uma
entidade para auferir beneficios de suas atividades.
Nas consolidagoes foram eliminados os saldos a receber e a pagar, as receitas e as
despesas decorrentes de transagoes entre as sociedades.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa
Bancos
Aplicagoes financeiras:
Fundos (a)
Debentures -lastro em operagoes
compromissadas bancarias (b)

Controladora
Consolidado
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
(nao
(nao
auditado)
auditado)
2
5
15
263
5.527

5.749

60.488
66.032

68.150
74.167

Referem-se a aplicagoes financeiras corn conversibilidade imediata em caixa e risco insignificante
de mudanga no valor.
Referenn-se a aplicagoes em operagoes compromissadas bancarias, corn lastro ern debentures,
indexadas a variagao do CDI. A instituicao financeira tern o compromisso de recompra em urn
prazo inferior a 90 dias, e a Sociedade o de venda ate o seu vencimento ou quando solicitado o
resgate, o que ocorrer primeiro.
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5. APLICAOES FINANCEIRAS VINCULADAS

Conta-corrente
RB Capital II FIRF Credito Privado (a)
Debentures - lastro em operageies compromissadas bancarias (b)
CDB (c)

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(no auditado)
1.209
61.071
47.165
11
109.456

Fundo de investimento aberto, de liquidez imediata e insignificante risco de mudanga de valor,
administrado pela BNY Mellon. Sua carteira de ativos é composta, principalmente, por operaglies
compromissadas bancarias de liquidez imediata e titulos de renda fixa. Vide nota explicativa no
11 a).
Referem-se a aplicagoes em debentures compromissadas bancarias e sac) substancialmente
representadas por titulos indexados a variagao do CDI. A instituig5o financeira tern o
cornpromisso de recompra em urn prazo inferior a 90 dias, e a Sociedade o de venda ate o seu
vencimento ou quando solicitado o resgate, o que ocorrer primeiro.
Referem-se a aplicagoes financeiras corn conversibilidade imediata em caixa e risco insignificante
de mudanga no valor.
6.

TiTULOS E VALORES MOBILIARIOS

Fundo de Investimento (a)
Debentures
Certificados de recebiveis
imobiliarios - CRI (b)

Circulante
N5o circulante

Controladora
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
5.797
11.514

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
5.797
11.514

5.612
22.923

14.528
31.839

11.409
11.514

20.325
11.514

Refere-se a cotas de fundo de investimentos imobiliarios residenciais atualizadas conforme
evolug5o dos projetos investidos.
Referem-se aos CRIs, corrigidos pela variagao do IPCA acrescidos de juros que variam entre
6% e 12% ao ano.
7. CLIENTES E OUTROS VALORES A RECEBER

Contas a receber de investimentos imobiliarios (a)
Duplicatas a receber - servigos (b)
Provis3o para faturamento
Provisao para creditos de liquidagSo duvidosa

Circulante
No circulante

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
133.741
2.483
1.035
(428)
136.831
91.642
45.189

Referem-se a fluxos de contas a receber de unidades imobiliarias comercializadas por
investidas.
As duplicatas a receber possuem origem na prestag5o de servigos de estruturagao,
administrag5o e securitizag5o.
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A seguir estao apresentados os vencimentos dos saldos de contas a receber em 31 de
dezembro de 2016 e de 2015:
Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(no auditado)
Vencidos:
Ate 30 dias
De 31 a 90 dias
De 91 a 120 dias
De 121 a 180 dias
Acima de 180 dias
A vencer

29
81
10
14
428
136.697
137.259

A provisao para creditos de liquidagOo duvidosa é constituida em montante considerado
suficiente pela AdministragOo para cobrir as provaveis perdas na realizacao das contas a
receber, considerando o criterio de anelise individual dos valores a receber. Nao he
garantia para esses recebiveis.
Movimentacao da provisao Dam creditos de liquidagao duvidosa
Consolidado
SaId° em 31 de dezembro de 2015 (nao auditado)
Adigoes
Cisao
Reversoes
Saldo em 31 de dezembro de 2016

(316)
(234)
122
(428)

A seguir este demonstrada a composigao do saldo de contas a receber a longo prazo por
ano de vencimento:
Ano
2018
2019
2020
2021

Consolidado
7.998
29.330
7.356
505
45.189

8. RECEBNEIS IMOBILIARIOS

Recebiveis imobilierios
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Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
11.519
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IMPOSTOS A RECUPERAR
Controladora
31.12.2015
31.12.2016

Consolidado
31.12.2015
31.12.2016
(nao auditado)

(nao auditado)
Imposto de Renda Pessoa Juridica
IRPJ a compensar
Contribuicao Social sobre o Lucro Liquido
CSLL a compensar
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Programa de Integragao Social - PIS e
Contribuicao para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS

9.297

14.984

100
2.337

1.858
5.457

102

5.459

11.836

27.758

IMoVEIS A COMERCIALIZAR
Consolidado
31.12.2016
228.329

ImOveis a comercializar
MovimentagOo dos imoveis a comercializar

Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2015 (nao auditado)
Cisao
Proviso para redugao no valor recuperavel

228.521
(192)
228.329

SaIdo em 31 de dezembro de 2016

A AdministragOo tern envidado esforgos, em alguns casos inclusive corn a contratagao de
especialistas, para conduzir as transagoes de venda e ha a expectativa de que as vendas
dos imoveis se concretizem nos pr6ximos 12 meses.
PARTES RELACIONADAS

Ativo circulante:
RB Capital II FIRF Credito Privado (a)
Ativos nao circulantes:
Mutuo corn socios executivos (b)
BTSRB 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda. (c)
RB Capital Asset Management Ltda. (c)
RB Capital Servigo de Credit° Ltda. (c)
RB Capital Realty Investimentos Imobiliarios Ltda. (c)
Salus Empreendimentos Logisticos S.A. (d)

Passivos circulantes:
RB Capital Asset Management Ltda. (d)
RB Capital Servigo de Credit° Ltda. (d)
RB Capital Realty Investimentos Imobiliarios Ltda. (d)
Grama FIP S.A. (e)
Securitas Garantias S.A. (e)
Mitre Santo Andre Empreendimentos SPE Ltda. (c)
Consorcio Interlakes (c)

Consolidado
31.12.2015
31.12.2016
(nao
auditado)
61.071

Controladora
31.12.2015
31.12.2016
(nao
auditado)

2.750
33

2.750
2
6
2
301
3.061

301
3.084
(nao
auditado)

(nao
auditado)
1.807
3.715
1.606

7.128

-

-

4
3
178
117
302

-

-
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Controladora
31.12.2016
31.12.2015
Resultado:
Mauo corn socios executivos (b)
RB Capital Distribuidora de Titulos e
Valores Mobiliarios Ltda. (f)
Bravo Beef S.A. (f)

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015

36

36

2
7
45

2
7
45

Representam aplicagoes financeiras vinculadas, aplicadas no RB Capital II FIRF Credit() Privado, cuja carteira em 31
de dezembro de 2016 é predominantemente composta por operagoes bancarias compromissadas.
Referem-se a contratos de mutuo firmados corn os socios executivos da Sociedade, corn prazo para pagamento de
ate 60 meses e corrigidos a 112% do CDI.
Refere-se a despesas administrativas a serem reembolsadas.
Refere-se a mOtuo corn vencimento em 27 de margo de 2017, sem correcAo monetaria.
Reducao de capital a pager.
Refere-se a receita de taxa de administragao.

Remuneragao da Administragao
Os administradores da Sociedade atuam em determinadas frentes de negocios da
Sociedade e suas controladas, sendo remunerados de acordo corn a dedicagao a cada
atividade desempenhada.
Pela dedicagao aos servigos prestados, a Sociedade e suas controladas remuneraram os
administradores no exercicio findo em 31 de dezembro de 2016, entre fixo e variavel, o
montante de R$ 1.095.
12. INVESTIMENTOS

Controlada diretas
Controladora:
RB Capital Servicos de Credit° Ltda.
RB Capital Realty Investimentos
Imobiliarios Ltda.
RB Capital Asset Management Ltda.
Fundo de Investimento Imobiliario
Patrimonial IV
RB Capital Commercial Properties S.A.
RB Capital Prime Realty II
Empreendimento Imobiliarios S.A.
RB Capital Realty One S.A.
RB Capital Desenvolvimento
Residencial I Ltda.
RB Capital Companhia de
Securitizacao S.A.
Plutao Investimentos S.A.
FIP - Agro Assets Fundo de
Investimentos e Partidpagoes
RB Capital Agrosec S.A.
Eleven Partner Participacoes Ltda.

Consolidado:
Ibiapava
Martin Luther King
BTSRB 01 Empreendimentos Imobiliarios Ltda.

Partidpacao
direta - °A,

Capital
social

Patrim8nio
Liquido

Lucro
Liquid°
(prejuizo)
do exerdcio

99,99

190

1.635

9.330

(27)

1.635

99,99
100,00
100,00

190
130

1.466
1.711

3.060
7.288

166
478

1.466
1.711

2.163
89.314

19.160
88.933

2.677
(23.057)

680
(1.384)

19.160
88.932

4.046
41.774

9.717
54.337

(596)
(38)

355
(38)

9.717
54.337

100,00
100,00
100,00
100,00

Resultado de
equivalencia
patrimonial

Investimentos
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)

149

278

(152)

2

278

17.217
7

6.618
(4)

703

99,00

12.483
26

17.217
7

100,00
33,50
100,00

20.380
146
17

328
112
14

(132)
(30)
-

100,00

22,64
21,55
50,00

1

286

252

923

311
38
14
194.823

734
2
124
860

8.904
8.993
143
18.040

(9)
(3)

Adicionalmente, a Sociedade detem outras participagoes societarias no montante de
R$17.351 que estao registradas pelo seu valor de custo, uma vez que a Sociedade nao
exerce controle e/ou influencia significativa sobre essas participagOes. Nao houve registro
de perdas no valor recuperavel desses investimentos reconhecidas durante o exercicio de
2016.
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As alteragoes registradas na rubrica "Investimentos" para os exercicios findos em 31 de
dezembro de 2016 e de 2015 foram as seguintes:
Controladora
245.451
(15.300)
(14.900)
(4.000)
923
212.174

Saldo em 31 de dezembro de 2015 (nao auditado)
CisSo
Reducao de capital
Dividendos
Perda de capital (a)
Resultado de equivalencia patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2016

Consolidado

34.647
..

(116)
860
35.391

(a) A perda de capital refere-se a dividendos distribuidos de forma desproporcional aos acionistas
minoritarios pelas controladas da Sociedade.

13. IMOBILIZADO

Taxa anual de
depreciagAo - %
Instalagoes
Moveis e utensilios
Benfeitorias
Maquinas e equipamentos
Computadores e perifericos
Edificagoes
Obras em andamento

10
10
4
10
20
4
-

Custo

Consolidado
31.12.2016
Depreciagao
Liquido
acumulada

31.12.2015
(nao auditado)
Liquido

82
(1.192)
186
(396)
4.011
(2.075)
287
(159)
(767)
580
(59.592) 147.241
28.600
(64.181) 180.987

1.274
582
6.086
446
1.347
206.833
28.600
245.168

-

-

-

_

-

-

A seguir, a movimentagao do saldo do imobilizado para os exercicios findos em 31 de
dezembro de 2016 e de 2015:

31.12.2015
(no auditado)

Consolidado
Cis5o Adigoes 31.12.2016
242.804 2.364 245.168
(61.509) (2.672) (64.181)
181.295 (308) 180.987

Custo
Depreciagao acumulada

14. INTANGiVEL
Taxa media de
amortizacao - %
Software
Amortizag5o acumulada

20

CDUS (*)
Amortizacao acumulada

7
_

Consolidado
31.12.2015
31.12.2016
(nao auditado)
3.344
(1.565)
1.779
4.466
(51)
4.415
6.194

-

__
-

(*) Refere-se a cess5o de direito de uso de superficie adquirida do proprietario do terreno. A
cess5o é amortizada pelo periodo de vigencia do contrato.
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A seguir, a nnovimentagao do intangivel para o exercicio findo em 31 de dezembro de
2016:
Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2015 (no auditado)
Cisao
Adicao
Amortizagoes
Saldo em 31 de dezembro de 2016

6.337
205
(348)
6.194

15. PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
41.055

Propriedade para investimento
Movimentagao da Propriedade para Investinnento

Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2015 (no auditado)
Cisao
Atualizacao (*)
Saldo em 31 de dezembro de 2016

41.030
25
41.055

(*) A metodologia aplicada pelo especialista intemo da companhia para avaliagao do
imovel é preceituada pela NBR 14653-1 e a Norma para avalicao de imoveis urbanos,
publicada pelo IBAPE, e utiliza do cen6rio de locagao existente, corn projecao de fluxo
de caixa descontado de dezembro de 2016 a dezembro de 2021.
16. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIcoES

Imposto de renda
Contribuicao social
PIS e COFINS
Imposto Sobre Servicos - ISS
IRRF
Outros impostos
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Controladora
Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
(no auditado)
(nao auditado)
550
2.732
207
1.026
335
564
88
13
170
1
66
1.106
4.646
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CESSAO DE CCIs A PAGAR
Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
21.769
43.279
7.533
7.129
5.591
3.588
4.034
5.111
2.261
19.951
10.416
130.662

CCI - Itapevi
CCI - lastro do CRI 77
CCI - lastro do CRI 90
CCI - lastro do CRI 108
CCI - lastro do CRI 116
CCI - lastro do CRI 118
CCI - lastro do CRI 121
CCI - lastro do CRI 125
CCI - lastro do CRI 128
CCI - lastro do CRI 135
Outros recebiveis imobiliarios

Os CCIs estao relacionados h aquisicao de recebiveis imobiliarios, efetuada pela RB Capital
Companhia de Securitizacao. Os titulos imobilihrios sao, em sua grande parte, garantidos
por alienagao fiduciaria, sem coobrigagao da Sociedade e so atualizados por juros e
atualizacao monetaria.
ADIANTAMENTOS
Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
235.339

Adiantamentos

63.612
171.727

Circulante
Nao circulante

Referem-se a adiantamentos recebidos das cessoes de credito e CDUS que sera°
reconhecidas linearmente ao resultado, conforme os periodos de vigencia dos contratos de
aluguel a elas atrelados.
19. EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
Consolidado
Objeto

Moeda

Encargos

Vencimento
final

CCB BBA - Rao (a)

Credit()
imobiliario

R$

TR +
9,06% a.a.

Abril de
2025

CCB BBA - Itau (b)

Credit°
imobiliario

R$

CDI +
2,75% a.a.

Dezembro
de 2019

Instituic5o financeira

Circulante
No circulante

31.12.2016

31.12.2015
(nao auditado)

50.365

14.736
65.101
7.002
58.099

Em 13 de novembro de 2014, a controlada RB Commercial Properties 46 Empreendimentos Imobiliarios
Ltda. captou recursos para financiamento imobiliario para a construg5o de um projeto comercial e possui
aval subordinado, prestado pela Sociedade.
Em 28 de dezembro de 2016, a controlada RB Commercial Properties S.A. captou recursos para adequar a
estrutura de capital da empresa de acordo corn as estrategias da Sociedade.
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As mutagoes dos emprestimos e fmanciamentos para os exercicios findos em 31 de
dezembro de 2016 e de 2015 sao como segue:
Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2015 (no auditado)
Cisao
Captagao de recursos
Encargos financeiros
Custo de captagao
Amortizacao de custo de captagao
Saldo em 31 de dezembro de 2016

49.849
15.000
509
(281)
24
65.101

A composicao da parcela do passivo nao circulante por ano de vencimento é demonstrada
a seguir:
Ano

R$

2018
2019
2020
2021 - 2025

17.164
19.598
11.923
9.414
58.099

A garantia de cada emprestimo constitui-se pela alienagao fiduciaria de cada projeto
imobillario em desenvolvimento.
Os emprestimos da Sociedade e de suas controladas nao estao sujeitos ao cumprimento
de deternninados indices financeiros ("covenants").
20. SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS
Controladora
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
Participagao nos resultados (*)
Proviso para ferias
Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS a recolher
Fundo de Garantia do Tempo de
Servigo - FGTS a recolher
Outros encargos

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(n5o auditado)

1.400
569

-

1.400
569

131

-

157

41
108
2.249

41
112
2.279

(*) Aos empregados é concedida a participag5o nos resultados (participag5o nos lucros e resultados
- PLR), corn base nas nnetas definidas pela Diretoria e conforme as regras definidas nas
politicas da Sociedade, aprovadas em acordo assinado em 24 de margo de 2016 corn o
sindicato.

26

RB Capital Empreendimentos S.A. e Controladas

21. DEBENTURES

RB Capital Empreendimentos S.A. (a)
Prime Realty II Empreendimentos
Imobiliarios S.A. (b)
Realty XXI Empreendimentos
Imobiliarios S.A. (c)
Realty VII Empreendimentos
Imobiliarios S.A. (d)

Controladora
31.12.2016
31.12.2015
(n5o auditado)
66.683

Circulante
N5o circulante

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
66.683
19.824
17.049

66.683

39.038
142.594

37.830
28.853

69.859
72.735

Em 27 de junho de 2013, a Sociedade emitiu 92 debentures n5o conversiveis no valor de
R$1.000, corn vencimento em 25 de junho de 2018, atualizadas pelo CDI acrescido de 2% de
juros. Os custos para a emissao das deb8ntures foram de R$1.867. Os juros est5o sendo pagos
mensalmente desde 25 de setembro de 2014, corn a primeira parcela de amortizacao em 2015.
Em 19 de dezembro de 2011, foi captado o montante de R$27.484 decorrente da negociagao
de 27.326 debentures das 30.000 emitidas conforme o Instrumento Particular de Escritura de
Emissao de Debentures NS() Conversiveis em Acoes, da especie subordinada, corn vencimento
para 30 de setembro de 2016, atualizadas por juros remuneratorios de 9,26% ao ano,
acrescidos de IPCA. 0 custo incorrido para a emissao das debentures foi de R$64. Os juros
estao sendo pagos desde 5 de margo de 2013. As debentures nao possuenn qualquer
coobrigag5o, aval ou fianga corporativa da Sociedade, tendo como lastro de seu pagamento os
fluxos devidos pelos projetos residenciais.
Em 18 de julho de 2016, foi captado o montante de R$9.000 decorrente da negociagao de 90
debentures e em 28 de setembro de 2016, foi captado o montante de R$7.038 decorrente da
negociagao de 68 deb8ntures, das 500 emitidas conforme Instrumento Particular de Escritura
de Emissao de Debentures nao Conversiveis em Ageies, corn vencimento para 3 de junho de
2021, atualizadas por juros remunerat6rios de 3,5% ao ano, acrescidos de CDI. As deb8ntures
nao possuem qualquer coobrigag5o, aval ou fianga corporativa da Sociedade, tendo como lastro
de seu pagamento os fluxos devidos de projetos residenciais.
Em 8 de agosto de 2012, foram emitidas debentures, tendo sido subscritas 35.225 no valor de
R$35.592 em 29 de agosto de 2012, corn vencimento prorrogado para 27 de fevereiro de 2017,
atualizadas pelo IPCA, acrescido de uma taxa de 9,90% ao ano. 0 custo da emiss5o das
debentures foi de R$675. As debentures so de emissao particular e nao foram registradas na
Comissao de Valores Mobiliarios - CVM. Tais debentures nao so negociadas no mercado
secundario. As debentures nao possuem nenhuma coobrigag5o, aval ou fianga corporativa da
Sociedade, tendo como lastro de seu pagamento os fluxos devidos de projetos residenciais.
No ha clausulas de repactuagao ou clausulas restritivas previstas na escritura de emissao
das debentures.
A movimentacao das debentures para o exercicio findo em 31 de dezembro de 2016 é
como segue:
Controladora
Saldos em 31 de dezembro de 2015 (no auditado)
Cisao
Pagamento - juros
Amortizacao do custo de captacao
Encargos financeiros
Saldos em 31 de dezembro de 2016

68.250
(2.508)
18
923
66.683

Consolidado
(nao auditado)
143.267
(2.508)
51
1.784
142.594
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PROVISAO PARA RISCOS
O Fundo de Renda II é parte em processo judicial de natureza civel. Tal processo teve sua
origem na obra desenvolvida pelo Fundo quando a entao controlada RB Capital Realty S.A.
era sua controladora. A entao controlada RB Capital Realty S.A. assumiu a
responsabilidade pelo pagamento em uma eventual perda do processo. Em 25 de outubro
de 2012, foi efetuado urn deposit° judicial no montante de R$253, sendo o saldo
atualizado em 31 de dezembro de 2016 de R$360 (R$333 em 31 de dezembro em 2015).
A entao controlada RB Capital Realty One S.A., que incorporou via cisao em 29 de
novembro de 2016 a responsabilidade pela agao, Who constituiu provisao para riscos, uma
vez que na opiniao dos seus assessores juridicos a probabilidade de perda para a referida
causa foi considerada como possivel. 0 valor atualizado da causa em 31 de dezembro de
2016 é de R$771.
Em 31 de dezembro de 2016, a controlada indireta RB Commercial Properties 44
Empreendimentos Imobiliarios Ltda., é parte integrante de uma agao civil publica
referente ao projeto em desenvolvimento no municipio de Sao Jose dos Pinhais, cuja
chance de perda é considerada possivel de acordo corn seus assessores juridicos. Nao é
possivel estimar corn confiabilidade o valor da causa.
Em 31 de dezembro de 2016, a controlada indireta RB Commercial Properties 28
Empreendimentos Imobiliarios Ltda., é parte integrante de uma agao civil indenizat6ria
referente ao projeto em desenvolvimento no municipio de Itapevi, cuja chance de perda
considerada possivel de acordo corn seus assessores juridicos. Nao é possivel estimar corn
confiabilidade o valor da causa.
Em 31 de dezembro de 2016, a controlada direta, Fundo de Investimento Imobiliario
Patrimonial IV é parte de urn processo administrativo cuja probabilidade de perda é
possivel, instaurado em razao de supostos debitos de Imposto Predial e Territorial Urbano
- IPTU do 'move' localizado em Sao Bernardo do Campo - SP. 0 Fundo entende que nao
ha existencia de debitos em aberto.
Em 31 de dezembro de 2016, a controlada direta, Fundo de Investimento Imobiliario
Patrimonial V, é parte de urn processo administrativo cuja probabilidade de perda é
possivel, instaurado em razao de supostos debitos de ISS originados de construcao civil
em empreendimentos no municipio do Rio de Janeiro - RJ. No processo foi alegada a
ilegitimidade passive do Fundo em razao da indicagao as autoridades fazendarias dos
responsaveis pelas obras, as quais devem responder pelo pagamento do ISS respectivo.
Os depositos efetuados para as processos judiciais estao sumariados a seguir, je
atualizados pela taxa do Sistema Especial de Liquidagao e Custodia - SELIC:

Natureza

Tributaria

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
378

PATRIMoNIO LIQUIDO
23.1. Capital social
Em 31 de dezembro de 2016, o capital social este representado par 54.705.798
agoes, no montante de R$114.596, totalmente integralizado.
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23.2. Aumento de capital
Em 29 de abril de 2016, a Sociedade aumentou o capital em R$1 corn a emiss5o de
50.000 agoes.
Em 30 de setembro de 2016, a Sociedade aumentou o capital em R$2 corn a
emissao de 150.000 agoes.
Em 10 de dezembro de 2016, houve aumento no capital da Sociedade em
decorrencia da incorporagao da parte cindida da RB Capital Holding S.A., no
montante de R$106.777 corn a emissao de 52.298.743 agoes. Nessa mesma data,
ocorreu a deliberagao do grupamento das agoes na proporg5o de 2:1, passando a
Sociedade a ser constituida por um total de 52.298.743 agoes.
Em 23 de dezembro de 2016, a Sociedade aumentou o capital em R$11.462 corn a
ennissAo de 2.407.055 agoes, sendo R$7.816 destinados a conta de capital e
R$3.646 destinados a constituicao de reserva de capital da Sociedade.
23.3. Agoes em tesouraria
Em 28 de dezembro de 2016 foram adquiridas 765.881 agoes de emissao da
Sociedade no montante de R$3.646.
23.4. Reserva legal
De acordo corn o previsto no artigo 193 da Lei no 6.404/76, 5% do lucro liquid() do
exercicio dever6 ser utilizado para constituic5o de reserva legal que n'ao pode
exceder 20% do capital social. Em 31 de dezembro de 2016, o saldo dessa reserva
era de R$21.412.
RECE1TA LiQUIDA
Controladora
Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
(n5o auditado)
Receita de "spread" de
securitizacao
Receita de estruturagao
Receita de taxa de
administragao
Receita de locagao de
imoveis
Outras receitas
Impostos incidentes

-

-

22
124

9

-

1.335

(1)
8

-

10.239
788
(144)
12.364

CUSTO DOS SERVIcOS PRESTADOS

Custo corn custodia
Custo corn consultoria
Custo corn depreciagoes e amortizagoes
Outros custos

Con solidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
(42)
(230)
(2.913)
(603)
(3.788)
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(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS

Despesas corn ocupagao
Despesas corn pessoal
Servigos prestados por terceiros
Informatica e telecomunicageies
Manutengao e aluguel de
equipamentos
Taxas e emolumentos
Assessoria e consultorias
Passagens e estadas
Advogados
Depreciagoes e amortizagoes
Despesas comerciais
Correios e cartorios
Materials de expediente
Despesas corn tributos
Outras (despesas) receitas liquidas
Classificadas como:
Despesas gerais e administrativas
Despesas de comercializagao
Despesas tributarias
Outras (despesas) receitas
operacionais, liquidas

Controladora
Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
(nao auditado)
(74)
(384)
(2.151)
(2.260)
(117)
(445)
(142)
(150)
(8)
(7)
(89)
(22)
(35)
(105)
(13)
(13)
(5)
(87)
559
(2.309),.
(2.768)
(13)
(87)

(1)
(1)
(1)

559
(2.309)

(8)
(103)
(157)
(63)
(88)
(107)
(8)
(23)
(13)
(303)
176
(_3.936)
(3.815)
(8)
(362)
249
(3.936)

(1)

(1)

(1)

PERDA DE CAPITAL
Controladora
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
RB Servigos de Credit° Ltda.(*)
RB Capital Realty Investimentos
Imobiliarios Ltda. (*)
RB Capital Asset Management
Ltda. (*)
Outros ganhos (perdas)

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)

(2.352)

(2.352)

(564)

(564)

(1.084)

(1.084)
(1.263)
(5.263)

(4.000)

(*) Referem-se a dividendos distribuidos de forma desproporcional aos acionistas minoritarios
pelas controladas da Sociedade.

28. RECEITA FINANCEIRA

Juros ativos
Rendimento de aplicagoes
financeiras
Impostos
Outras receitas financeiras

Controladora
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
489
273
(334)
428
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Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
1.503
2.955
(342)
2
4.118
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29. DESPESAS FINANCEIRAS
Controladora
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
Juros passivos
Perdas em aplicagoes
financeiras
Prejuizo na venda de titulos e
valores mobiliarios (*)
Outras despesas financeiras

(976)
(5.249)
(19)
(6.244)

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(no auditado)

-

(3.193)

-

(1.651)

-

(5.249)
(5.676)
(15.769)

_

_

-

(*) Refere-se a perda decorrente da venda de ativo financeiro recebido de cisao.
30. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIcA0 SOCIAL
Controladora
31.12.2016
31.12.2015
(no auditado)
Correntes:
IRPJ
CSLL
Diferidos:
IRPJ
CSLL

(550)
(207)
(757)
-

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)

-

(944)
(374)
(1.318)

-

3
1
4

_

-

-

.1.1.

..

30.1. Composicao das despesas de IRPJ e CSLL - correntes e diferidos
30.2. Reconciliagao das despesas de IRPJ e CSLL
As despesas de IRPJ e CSLL estao conciliadas as aliquotas nominais como segue:
Controladora
31.12.2016
31.12.2015
(nao auditado)
Lucro antes dos efeitos do IRPJ e da CSLL
Expectativa da despesa de IRPJ e CSLL as
aliquotas nominais - 34%
Efeitos da tributagao corn base no lucro presumido
Diferengas permanentes
Equivalencia patrimonial
Outras adigoes e ExclusOes
Beneficio 10% IRPJ
Despesa de IRPJ e CSLL registrada no resultado

(11.194)
3.806
(771)
(3.965)
314
(165)
24
(757)

-

-

-

-

_

_

_

_
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Lucro antes dos efeitos do IRPJ e da CSLL
Expectativa da despesa de IRPJ e CSLL as
aliquotas nominais - 34%
Efeitos da tributack corn base no lucro presumido
Diferengas permanentes
Equivalencia patrimonial
Outras adigoes e exclusoes
Beneficio 10% IRPJ
Despesa de IRPJ e CSLL registrada no resultado

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(no auditado)
(11.414)
3.881
(771)
(3.965)
292
(775)
24

30.3. Impostos diferidos ativos

IRPJ
CSLL
PIS
COFINS

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(no auditado)
207
118
71
327
723

Os saldos referem-se as CDUS tributadas pelo regime de caixa, uma vez que os
valores já foram recebidos.
30.4. Impostos diferidos passivos

IRPJ
CSLL
PIS
COFINS

Consolidado
31.12.2016
31.12.2015
(no auditado)
(1.440)
(744)
(437)
(2.017)
(4.638)

Em 31 de dezembro de 2016, A Sociedade apresentava os saldos de prejuizos
fiscais no montante de R$95.684 e base negativa da contribuicao social no
montante de R$145.559, para os quais nao hh prazo-limite para utilizacao.
A Sociedade e suas controladas nao constitufram impostos diferidos sobre prejuizos
fiscais e base negativa da contribuicao social, pois a expectativa de realizacao nao é
provavel, corn base em estudos e projegoes internas.
31. PREJUiZO BASIC° E DILUiDO POR Ac-A0
0 prejuizo e a quantidade media ponderada de agoes ordinhrias utilizadas na apuragao do
prejuizo bhsico e diluido por agao sao conforme segue:
31.12.2016

Prejuizo do exercicio atribuivel aos acionistas da controladora
Quantidade media ponderada de agoes ordinarias utilizada na
apuragao do prejuizo basico e diluido por agao (milhares)
Prejuizo basic° e diluido por ag5o (centavos por agao)
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31.12.2015
(no auditado)

(11.951)

(1)

52.582
(0,23)

1
(1).
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32. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Classificagao

Hierarquia

Controladora
31.12.2016
Valor
Valor
contabil
justo

Ativos:
Caixa e equivalentes de caixa
Titulos e valores mobiliarios
Contas a receber

Emprestimos e recebiveis
Emprestimos e recebiveis
Emprestimos e recebiveis

Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2

66.032
22.923
48
89.003

66.032
22.923
48
89.003

Passivos:
Contas a pagar
Debentures

Outros passivos ao custo amortizado
Outros passivos ao custo amortizado

Nivel 2
Nivel 2

1.227
66.683
67.910

1.227
66.375
67.602

Classificacao

Hierarquia

Consolidado
31.12.2016
Valor
Valor contabil
justo

Ativos:
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicagoes financeiras vinculadas
Recebiveis imobiliarios
Titulos e valores mobiliarios
Contas a receber
Contas a receber

Emprestimos e recebiveis
Emprestimos e recebiveis
Emprestimos e recebiveis
Emprestimos e recebiveis
Valor justo pelo resultado
Emprestimos e recebiveis

Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2

74.167
109.456
11.519
31.839
133.741
3.090
363.812

74.167
109.456
11.519
31.839
133.741
3.090
363.812

Passivos:
Debentures
Emprestimos e financiamentos
Cessao de CCIs
Contas a pagar

Outros
Outros
Outros
Outros

Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2

142.594
65.101
130.662
6.312
344.669

142.585
65.101
130.662
6.312
343.660

passivos ao custo amortizado
passivos ao custo amortizado
passivos ao custo amortizado
passivos ao custo amortizado

32.1 Valor justo e categoria dos instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da Sociedade contabilizados nos exercicios findos em
31 de dezembro de 2016 e de 2015 possuem valores compativeis com os praticados
pelo mercado nessas datas. Esses instrumentos sao administrados por meio de
estrategias operacionais que visam obter liquidez, rentabilidade e seguranga. A
politica de controle consiste no monitoramento continuo das taxas acordadas em
relagao aquelas vigentes no mercado e na confirmagao de que seus investimentos
financeiros de curto prazo est5o sendo adequadamente marcados a mercado pelas
instituigoes que administram os fundos de investimento em que parte dos recursos
da Sociedade é aplicada.
A Sociedade nao faz investimentos especulativos com derivativos nem nenhum
outro ativo de risco. A determinag5o dos valores estimados de realizagao dos ativos
e passivos financeiros da Sociedade baseia-se em informagoes disponiveis no
mercado e em metodologias de avaliagao adequadas. No entanto, é necessario que
a Administragao empregue consideravel julgamento para interpretar os dados de
mercado e estimar os valores de realizagao mais adequados. Finalmente, as
estimativas a seguir nao indicam necessariamente que os valores sejam aqueles
realizados no mercado atual.
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Hierarauia do valor justo
A mensurag"So dos instrumentos financeiros este agrupada em niveis de 1 a 3, corn
base no grau em que seu valor justo é cotado:
Nivel 1 - pregos cotados nos mercados ativos para ativos e passivos identicos.
Nivel 2 - outras tecnicas para as quais todos os dados que tenham efeito
significativo sobre o valor justo registrado sejam observeveis, direta ou
indiretamente.
Nivel 3 - tecnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo
registrado que nao sejam baseados em dados observaveis no mercado.
32.2 Consideragoes gerais
A Sociedade participa de operagoes envolvendo instrumentos financeiros, todas
registradas em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas
necessidades.
A Sociedade administra seu capital para garantir que as controladas possam
continuar corn suas atividades normais, ao mesmo tempo em que maximiza o
rFtorno das partes interessadas ou envolvidas em suas operagoes por meio da
otimizagao do saldo das divides e do patrimonio.
31.2.1.Criterios, premissas e limitagaes utilizados na apuragao dos valores dos
instrumentos financeiros
valor justo dos ativos e passivos financeiros que apresentam termos e
condigoes padrao e sac) negociados em mercados ativos é determinado corn
base nos pregos observados nesses mercados.
valor justo dos outros ativos e passivos financeiros (corn excegao daqueles
descritos anteriormente) é determinado de acordo corn modelos de
precificagao geralmente aceitos corn base em anelises dos fiuxos de caixa
descontados.
32.3 destao dos riscos financeiros
A Administragao monitora e administra os riscos financeiros inerentes as operagoes.
Entre esses riscos destacam-se o risco de credit°, o risco de liquidez e o risco de
mercado. 0 principal objetivo é manter a exposigao da Sociedade a esses riscos em
niveis minimos, utilizando, para isso, instrumentos financeiros e avaliando e
controlando a qualidade crediticia de suas contrapartes e a liquidez dos seus ativos
financeiros.
32.4 Derivativos
Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Sociedade no
contratou instrumentos financeiros derivativos.
32.5 Risco de credit°
E o risco de prejuizo financeiro da Sociedade caso urn emissor ou uma contraparte
em urn instrumento financeiro falhe ao cumprimento de suas obrigagoes
contratuais.
A Sociedade este exposta ao risco de credit° de seus valores de contas a receber e
titulos e valores nnobiliarios.
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32.6 Risco de liquidez
risco relacionado a dificuldades em cumprir corn as obrigagoes associadas a seus
passivos financeiros que sao liquidados corn pagamentos a vista ou outro ativo
financeiro. A abordagem da Sociedade na administrageo desse risco é a de garantir
que tenha liquidez suficiente para cumprir corn suas obrigagoes sem causar perdas
ou prejudicar as operagoes da Sociedade, utilizando, se necessario, linhas de credit()
disponiveis.
Tabelas do risco de liquidez e juros
A tabela a seguir mostra em detalhes o prazo de vencimento contratual restante das
debentures em circulagao. A tabela inclui os fluxos de caixa dos juros e do principal.
0 vencimento contratual baseia-se na data mais recente em que a Sociedade deve
guitar as respectivas obrigagoes.

Consolidado
Media
ponderada
da taxa de
juros - %

Ate 3
meses

De 4 a
12 meses

Acima de
12 meses

Debentures

CDI + 2,00%

2.414

35.290

38.044

75.748

Debentures
Debentures
Debentures

IPCA + 9,26%
IPCA + 8,66%
IPCA + 3,50%

5.241
2.513

15.791
9.768

35.278
23.999

21.032
47.559
23.999

Emprestimos e financiamentos
Emprestimos e financiamentos

TR + 9,06%
CDI + 2,75%

1.124

5.131
5.454

73.805
12.810

80.060
18.264

157.252

-

157.252

Cesseo de CCI

CDI

Total

32.7 Risco de mercado
risco relacionado as variagoes dos fatores de mercado em que a Sociedade atua,
direta e indiretamente, e as variagoes dos fatores macroeconornicos e indices dos
mercados financeiros.
A Sociedade esta exposta a taxas de juros flutuantes, notadamente o CDI ea Taxa
Referencial - TR, e a variageo de indice de pregos, notadamente o IPCA e o Indice
Nacional de Custo da Construgao — INCC-M.
32.8 Analise de sensibilidade
A Sociedade desenvolveu uma analise de sensibilidade aos fatores de mercado mais
relevantes para seus instrumentos financeiros, para urn horizonte de 12 meses, que
apresenta urn cenario-base e mais dois cenarios corn deteriorageo de 25% e 50%
das variaveis consideradas, conforme descrito a seguir:
Cen6rio-base: corn base nos niveis de taxas de juros e pregos observados em 31
de dezembro e no mercado futuro de taxas, alem da perspectiva do cenario
economic° para os proximos 12 meses. Foram utilizadas as informagoes de
bolsas de valores e as perspectivas do cenario macroeconomic°.
Cena"rio adverso: deteriorageo de 25% no fator de risco principal do instrumento
financeiro em relageo ao nivel do cenerio-base.
Cenario remoto: deteriorageo de 50% no fator de risco principal do instrumento
financeiro em relageo ao nivel do cen6rio-base.

35

RB Capital Empreendimentos S.A. e Controladas

Analise da Administrageo
A Sociedade entende que esta exposta principalmente a variagao da taxa do CDI e
da TR, alem da variageo do IPCA e do INCC-M. A Sociedade possui ativos e passivos
indexados ao CDI e ao IPCA, a fim de existir uma mitigagao natural do risco por
meio da diversificagao. Dessa forma, a Sociedade entende que necessita de apenas
urn cenario para o fator de risco, desde que ele seja o mais conservador para a
exposicao liquida de seus instrumentos a cada fator de risco.
Cenario-base

Cenario
adverso

Cenario
Remoto

12,00%

15,00%

18,00%

Diminuicao da taxa do INCC-M
Contas a receber

5,00%

6,25%

7,50%

Aumento da taxa do IPCA
Titulos e valores mobiliarios
Contas a receber
Debentures

5,00%

6,25%

7,50%

Aumento da taxa TR
Emprestimos e financiamentos

1,00%

1,25%

1,50%

Premissas
Diminuicao da taxa do CDI
Aplicagoes financeiras
Aplicagoes financeiras vinculadas
Recebiveis imobiliarios
Debentures
Cesar) de CCI

rator de risco

Instrumento

Risco

Cenario- Cenario Cenario
-base
adverso remoto

indice de pregos - INCC

Contas a receber

Diminuig5o do INCC

indice de pregos - IPCA

Emprestimos e financiamentos
Debentures
Titulos e valores mobilidrios
Contas a receber

Aumento do IPCA

Taxa de juros - CDI

Debentures
Cessao de CCI
Aplicagoes financeiras
Aplicagoes financeiras vinculadas

Diminuigao do CDI

(12)

(15)

(18)

Taxa de juros - TR

Emprestimos e financiamentos

Aumento da TR

(528)

(660)

(792)

6.687

5.015

3.343

(1.718)

(2.146)

(2.573)

33. APROVAcA0 DAS DEMONSTRAcOES FINANCEIRAS
As demonstragoes financeiras foram aprovadas pela Diretoria e sua emissao foi autorizada
ern 12 de maio de 2017.
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