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Senhores Acionistas. A Administração do Club Med S.A. (“Companhia”) apre-
senta o Relatório da Administração, que acompanha as demonstrações finan-
ceiras da Companhia referente ao exercício findo em 31/12/2019, elaborada em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Desempenho Ope-
racional. O Club Med com os seus três Resorts: Rio das Pedras, Trancoso e Lake 
Paradise, é um dos líderes no segmento All Incluse no Brasil. Além disso, somos 
líderes de vendas com destino a neve na Europa. Em 2019 tivemos um aumento 
significativo de 48% no faturamento em relação ao destino neve, comparado com 
o ano anterior. A Companhia vem investindo pesadamente, neste segmento, que 
vem atraindo cada vez mais brasileiros para esquiar nos alpes europeus. No ano 
de 2019 foi investido mais de R$ 38 milhões em CAPEX, em especial na amplia-

ção e reforma do Resort de Trancoso, que esperamos estar totalmente renova-
do até o primeiro trimestre de 2021. Também foi feito investimento na reforma 
total da cozinha de Rio das Pedras, bem como na melhoria das instalações dos 
Resorts e ampliação da tecnologia, em linha com o plano estratégico da Compa-
nhia de melhoria e ampliação dos seus Resorts. Não podemos deixar de citar o 
fechamento do Resort de Itaparica, em julho deste ano. O Resort de Itaparica foi 
a onde o Club Med iniciou suas atividades no Brasil em 1979. A dificuldade de 
acesso e a falta de investimentos públicos na região, não permitia mais atender às 
expectativas de nossos clientes e cumprir plenamente nossa promessa de quali-
dade. O Club Med acredita muito no potencial do estado da Bahia, como destino 
turístico e, por isto, está investindo pesadamente no outro Village situado no es-
tado. A Administração tem a expectativa que uma parcela dos clientes do Village 
de Itaparica irá migrar para o Village de Trancoso e continuarão suas memórias 

dentro do Club Med. Perspectivas. Para 2020, a administração da Companhia 
continuará buscando o aumento no volume de vendas, principalmente para Re-
sort de Lake Paradise e investindo em marketing para aumentar cada vez mais 
as vendas para o destino neve na Europa. Buscará também a maximização dos 
resultados através do plano de redução de custos e melhoria na produtividade 
das equipes, isto tudo sem perder a qualidade na prestação do serviço que é a 
marca do Club Med. O Club Med mantém sua liderança e comprometimento com a 
qualidade, fortalecendo sua presença no Estado da Bahia, com investimentos em 
projetos de reforma e ampliação do Resort de Trancoso que representam inves-
timentos superiores a R$ 55 milhões. Agradecimentos. Ao término de mais um 
ano, agradecemos o apoio recebido de nossos acionistas e colaboradores pela 
dedicação e entusiasmo, assim como a confiança dos nossos fornecedores nos 
planos empreendidos. Rio de Janeiro, 25/04/2020.                        A Adminsitração

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 42.395 9.881
Contas a receber (nota 5) 79.794 76.187
Estoques 4.809 4.709
Despesas antecipadas 5.032 4.899
Impostos a recuperar 7.075 5.941
Adiantamentos a fornecedores 92 1.373
Outros creditos 974 1.001
Total dos ativos circulantes 140.171 103.991
Ativo Não Circulante
Partes Relacionadas - 33.533
Depósitos judiciais 9.119 5.542
Investimentos 45 45
Imobilizado (nota 6) 459.832 149.720
Total do ativo não circulante 468.996 188.840
Total do Ativo 609.167 292.831
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante
Fornecedores 14.860 12.894
Estadas não consumidas (nota 7) 179.471 144.998
Salários, e contribuições 9.057 9.322
Impostos e taxas a recolher 3.689 3.226
Arrendamentos (nota 6) 9.935 -
Outros 13.645 14.615
Total do passivo circulante 230.657 185.055
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos (nota 8) 193 193
Arrendamentos (nota 6) 288.358
Partes relacionadas (nota 11) 15.130 15.610
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.184 4.342
Provisões para contingências fiscais e trabalhistas (nota 13) 16.816 15.201
Total do passivo não circulante 324.681 35.346
Total do Passivo 555.338 220.401
Patrimônio Líquido (Nota 9)
Capital social 198.112 187.322
Reserva de capital 398 398
Prejuízos acumulados (144.681) (115.290)
Total do patrimônio líquido 53.829 72.430
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 609.167 292.831

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Vendas de serviços hoteleiros e turísticos 307.655 346.000
Impostos e contribuições s/vendas e serviços (20.101) (23.676)
Receitas liquida das vendas e serviços 287.554 322.324
Custos das vendas e serviços prestados (nota 14) (88.748) (143.541)
Lucro Bruto 198.806 178.783
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (nota 14) (175.455) (197.129)
Impostos e Taxas (6.211) (4.922)
Depreciações (37.257) (19.348)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas (23.432) (558)
Variação Cambial (530) (1.561)
Outras (despesas) receitas operacionaos, liquidas (1.665) (7.125)
Total das despesas operacionais (244.550) (230.643)
Provisão para imposto de renda e contribuição social 159 2.562
Prejuízo Liquido so Exercício (45.585) (49.298)
Prejuízo por lote de mil ações (230) (263)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo líquido do exercício (45.585) (49.298)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
 do exercício com o caixa gerado pelas 
 atividades operacionais:
Depreciações 16.435 19.348
Depreciação – Arrendamentos 20.822 -
Imobilização Receitas - 27
Depositos Usados 1.605 1.509
Juros sobre arrendamentos 25.110 -
Arrendamentos pagos (36.576) -
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (3.607) (5.119)
Estoques (100) (1.202)
Partes relacionadas 33.533 (28.544)
Impostos a recuperar (1.134) (928)
Adiantamentos para fornecedores 1.281 (1.358)
Outros (106) (1.466)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 1.966 2.445
Partes relacionadas (480) 2.504
Provisão para contingências fiscais e trabalhistas 1.615 5.744
Estadas não consumidas 34.473 29.426
Outros (929) 13.252
Caixa gerado pelas atividades operacionais 48.323 (13.660)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado financeiro e Depósitos judiciais (5.182) (2.278)
Aquisição de Imobilizado e investimentos (37.657) (18.797)
Venda de ativo imobilizado 46 -
Caixa aplicado nas atividades de investimento (42.793) (21.075)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de Capital 10.790 -
Absorção de prejuízos 16.194 -
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos 26.984 -
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 32.514 (34.735)
Disponibilidades
Saldo Inicial 9.881 44.616
Saldo Final 42.395 9.881
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 32.514 (34.735)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Reserva 
de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldo em 31 de Outubro de 2017 187.322 398 (81.180) 106.540
Absorção de prejuízo - - 15.188 15.188
Prejuízo do exercício - - (49.298) (49.298)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 187.322 398 (115.290) 72.430
Aumento de capital 10.790 - - 10.790
Absorção de prejuízo - - 16.194 16.194
Prejuízo do exercício - - (45.585) (45.585)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 198.112 398 (144.681) 53.829

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Informações Gerais. A Companhia foi constituída em 19 de fevereiro de 
1999, tendo como objeto social a exploração de atividades hoteleiras em geral e 
a prestação de serviços turísticos. Com a finalidade de desenvolver as suas ati-
vidades operacionais, a Companhia locou em 6 de agosto de 1999, dois Villages 
de propriedade da Empresa Itaparica S.A. – Empreendimentos Turísticos, situ-
ados na Ilha de Itaparica-BA e Mangaratiba-RJ. Em 30 de dezembro de 2016 a 
Companhia incorporou a Taípe Trancoso Empreendimentos S.A. (“Taípe Tran-
coso”). A Taípe Trancoso tinha como atividade principal a administração do 
Village de Trancoso. Em 29 de abril de 2016, a Companhia locou o Village de 
Lake Paradise, situado na cidade de Mogi das Cruzes-SP. Em 31 de julho de 
2019, a Companhia encerrou as atividades do Village de Itaparica, situado na 
cidade de Itaparica-BA. Atualmente a Companhia atua na exploração de ativida-
des hoteleiras em geral e na prestação de serviços turísticos em três Villages, 
sendo eles: Rio das Pedras, Trancoso e Lake Paradise. 1.1 Mudança Exercício 
Social. Visando adaptar as atividades sociais aos autuais interesses dos negó-
cios da Sociedade, foi aprovada na Assembleia Geral Extraoridinária de 24 de 
abril de 2018 a alteração do término do exercício social de 31 de outubro para 31 
de dezembro de cada ano, para fazê-lo coincidir com o encerramento do período 
fiscal e com isto racionalizar os atuais procedimentos administrativos. Dessa 
forma, o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 compreende 12 meses de 
operação e  pode não ser comparável com o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, apresentados para fins comparativos que compreende 14 meses de 
operação. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras. 2.1. Declara-
ção de conformidade e base para preparação. As demonstrações financeiras 
da Companhia foram elaboradas e apresentadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e em conformidade com as normas interna-
cionais contábeis emtidas pelo International Accounting Standards Board 
(IFRS). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos 
seus valores justos quando aplicável.  As políticas contábeis significativas ado-
tadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas específicas, rela-
cionadas aos itens apresentados; aqueles aplicáveis de modo geral, em diferen-
tes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritos a seguir. A de-
monstração do resultado abrangente não está sendo apresentada em função de 
não existirem transações registradas como outros resultados abrangentes e, 
portanto, o prejuízo apurado no exercício não diverge do resultado abrangente. 
2.2. Moeda funcional de apresentação. As demonstrações financeiras da 
Companhia foram preparadas em Reais, que é a moeda do ambiente econômico 
no qual a Companhia atua (moeda funcional). 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS 
PRÁTICAS CONTÁBEIS. As práticas contábeis descritas a seguir foram aplica-
das de forma consistente para os exercícios apresentados: 3.1. Benefícios a 
empregados. Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal correspondentes ao serviço prestado. O 
passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago se a Companhia tiver uma 
obrigação legal presente ou provável de pagar esse valor em função de serviço 
já prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada com segurança. 
3.2. Estimativas contábeis. A preparação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administra-
ção da Companhia se baseie em estimativas e julgamentos para o registro de 
certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas  e despesas, bem 
como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações finan-
ceiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua 
efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. 
3.3. Reconhecimento de receita. A Companhia reconhece receita quando (i) o 
montante de receita pode ser mensurado com confiabilidade, (ii) são prováveis 
futuros fluxos de benefícios econômicos para a Companhia e (iii) quando forem 
cumpridos os critérios específicos das atividades da Companhia, como descrito 
a seguir. O montante da receita não é considerado como possível de ser mensu-
rado confiavelmente até que todos os riscos relacionados à venda tenham sido 
mitigados. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades 
da Companhia. 3.4. Custos e despesas. Os custos operacionais e as despesas 
são registrados pelo regime de competência e dizem respeito principalmente às 
despesas com alimentos e bebidas, combustíveis, material de consumo, comis-
sões de agências de turismo, energia elétrica, fretes e transportes, entre outros. 
3.5. Moeda estrangeira. Na elaboração das Demonstrações Financeiras da 
Companhia, as transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda di-
ferente de sua moeda funcional (real) são registradas de acordo com as taxas de 
câmbio vigentes na data de cada transação. No encerramento de cada período, 
os itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigen-
tes no fim do período. As variações cambiais sobre itens monetários são reco-
nhecidas no resultado no período em que ocorrem, exceto quando compõem 
custos dos empréstimos e financiamentos referentes a ativos qualificáveis, 
quando são incluídas no custo desses ativos. 3.6. Tributação. Quando da ocor-
rência de base positiva, as provisões para imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro são constituídas com base no lucro ajustado pelas adições e exclu-
sões de caráter permanente e temporário (quando aplicáveis), às alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional específico de 10% sobre o lucro tributável anual, 
no caso de imposto de renda, excedente a R$240. A contribuição social é calcu-
lada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. As parcelas de antecipação do 
imposto de renda e da contribuição social efetuadas durante o período (quando 
aplicáveis) são registradas no ativo circulante, na rubrica “Tributos a recuperar” 
e, são compensadas com o imposto de renda e a contribuição a pagar registra-
dos no passivo circulante, na rubrica “Tributos a recolher”, quando aplicável. 3.7. 
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para 
investimento ou demais fins. A Companhia considera como caixa e equivalentes 
de caixa os valores em caixa no village, os depósitos bancários e as aplicações 
financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.  Portanto, um investimen-
to normalmente se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento 
original de curto prazo (i.e., três meses ou menos). 3.8. Contas a receber de 
clientes e provisão para devedores duvidosos. As contas a receber são reco-
nhecidas inicialmente pelo valor justo, que geralmente representa os montantes 
faturados, e posteriormente, pelos saldos menos provisão para eventuais per-
das no valor recuperável. A provisão para devedores duvidosos é estabelecida 
quando existe evidência objetiva, além de quaisquer garantias que possam ter 
sido fornecidas pelo cliente, de que a Companhia não será capaz de cobrar to-
dos os montantes devidos, de acordo com as condições iniciais dos créditos a 
receber. 3.9. Estoques. Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre 
o seu valor de custo e o seu valor líquido realizável. Os custos dos estoques são 
determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável correspon-
de ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos ne-
cessários para realizar a venda. Quando necessário, os estoques são deduzidos 
de provisão para perdas, constituída em casos de desvalorização e perdas de 
inventário físico. 3.10. Depósitos judiciais. Existem situações em que a Com-
panhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas 
contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estraté-
gia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em 
juízo sem que haja caracterização da liquidação do passivo, permitindo que a 
Companhia continue questionando as ações. Nessas situações, embora os de-
pósitos ainda sejam ativos da Companhia, os valores somente são liberados 
mediante o recebimento de uma decisão judicial final favorável à Companhia. Os 
depósitos judiciais são considerados como atividades de investimento para fins 
da demonstração dos fluxos de caixa. 3.11. Demais ativos circulantes e reali-
zável não circulante. São apresentados ao valor de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferi-
dos. 3.12. Imobilizado. São demonstrados ao valor de custo, deduzidos de de-

preciação e eventuais perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 
(impairment). Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do 
imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação 
desses ativos se inicia quando estes estão prontos para o uso pretendido na 
mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor 
do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixa-
do (exceto para terrenos e imobilizações em andamento). A vida útil estimada, 
os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados na data de en-
cerramento do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas esti-
mativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado 
após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do 
uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um 
item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos 
na venda e o valor contábil do ativo, e são reconhecidos no resultado. 3.13. 
Empréstimos e recebíveis. São ativos financeiros não derivativos com paga-
mentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. 
Estão incluídos nos ativos correntes, exceto aqueles com maturidade superior a 
12 meses após a data do balanço, sendo estes classificados como ativos não 
correntes. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clientes 
e caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redu-
ção do valor recuperável. 3.14. Provisões. As provisões são reconhecidas para 
obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, 
em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja 
provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos desembolsos 
que se espera serem necessários para se liquidar a obrigação.  O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para 
liquidar a obrigação no encerramento de cada período, considerando-se os ris-
cos e as incertezas relativos à obrigação. Os riscos tributários, cíveis e trabalhis-
tas são avaliados com base na opinião dos assessores legais externos e avalia-
ção da Administração. Quando a avaliação pressupõe chances de perda mais 
prováveis que sim do que não de que uma saída de recursos seja feita para liqui-
dar a contingência/obrigação, são constituídas as devidas provisões relaciona-
das aos referidos riscos. Quando a avaliação pressupõe chances de perda pos-
síveis, os riscos contingenciais são divulgados em nota explicativa às Demons-
trações Financeiras, porém não são provisionados contabilmente. Ativos contin-
gentes são registrados contabilmente somente quando sua realização é pratica-
mente certa e quando independe de qualquer ação ou omissão de terceiros. 
3.15. Demais passivos circulantes e exigíveis não cirulantes. São demons-
trados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
respectivos encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. 3.16. Mu-
danças nas políticas contábeis e divulgações. Alterações adotadas pela 
Companhia. As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exer-
cício iniciado em 1º de janeiro de 2019 e tiveram impactos materiais para a Com-
panhia: IFRS 16/CPC 06(R2) - "Arrendamentos”: com essa nova norma, os ar-
rendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o 
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arren-
damento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo des-
sa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor. Os cri-
térios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstra-
ções financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. A Compa-
nhia possui contratos de arrendamento significativos no qual atua como arren-
datário, sendo que parte desses contratos eram reconhecidos como arrenda-
mentos operacionais e os pagamentos contabilizados de forma linear ao longo 
do prazo do contrato, de acordo com sua competência. Foi concluído o estudo 
dos impactos dessa nova norma nas demonstrações financeiras, que inclui: (i) 
uma estimativa do prazo de arrendamento, considerando período não cancelá-
vel e os períodos cobertos por opções de extensão do prazo do contrato, quando 
o exercício depende apenas da Companhia e esse exercício é razoavelmente 
certo; (ii) revisão detalhada da natureza dos diversos contratos de arrendamen-
to inerentes a educação; e (iii) utilização de determinadas premissas para calcu-
lar a taxa de desconto, que foi baseada na taxa incremental de juros para o perí-
odo do contrato, dentre outras. A Companhia adotou a nova prática a partir de 1º 
de janeiro de 2019 pelo método de cálculo retrospectivo modificado, calculando 
o valor presente nesta data, sem a reapresentação das informações comparati-
vas, como permitido pela norma. A adoção acarretou um incremento de 
R$288.937 (Nota 6) no ativo imobilizado, decorrentes do direito de uso sobre os 
aluguéis de imóveis e de maquinas e equipamentos, e no passivo de arrenda-
mento mercantil. O aumento do passivo de arrendamento é decorrente do reco-
nhecimento do direito de uso dos ativos, que resulta a adição da dívida líquida da 
Companhia. A depreciação e os juros são reconhecidos na demonstração do 
resultado como uma substituição das despesas de arrendamento operacional 
("aluguel"). IFRIC 23/ICPC 22 - "Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o 
Lucro": A interpretação ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reco-
nhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamen-
tos de tributo sobre o lucro. A Administração da Companhia deve reconhecer e 
mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisi-
tos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, pre-
juízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais 
determinados, aplicando esta Interpretação. Na avaliação da Administração da 
Companhia, não existiram impactos significativos em decorrência da interpreta-
ção, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhi-
mento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de 
Tribunais Administrativos e Judiciais. Alterações de normas que ainda não estão 
em vigor: As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB, mas não 
estão em vigor para o exercício de 2019. A adoção antecipada de normas, em-
bora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronun-
ciamento Contábeis (CPC). • Alterações nas referências à estrutura conceitual 
nas normas IFRS: em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura 
Conceitual para Relatórios Financeiros, substituindo a versão anterior, emitida 
em 2010. Nenhuma mudança será feita nas normas atuais. Contudo, as entida-
des que utilizarem a Estrutura Conceitual para determinar suas políticas contá-
beis para transações, eventos ou condições que não sejam abordados por ne-
nhuma norma específica deverão aplicar a Estrutura Conceitual revisada a partir 
de 1o de janeiro de 2020. As entidades devem considerar se suas políticas con-
tábeis continuam adequadas de acordo com a Estrutura Conceitual revisada. • 
Alterações do IFRS 3: em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração do IFRS 3 
sobre a definição de "negócio", que possui data efetiva a partir de 1o de janeiro 
de 2020. A alteração efetuada (i) confirma que um negócio deve incluir inputs e 
processos relevantes, que em conjunto contribuem de forma significativa para a 
criação de outputs; (ii) disponibiliza teste que auxilia na análise sobre se uma 
empresa adquiriu um grupo de ativos e não um negócio; e (iii) estreita as defini-
ções de outputs, cujo foco passa a ser geração de retorno por meio de produtos 
fornecidos e serviços prestados a clientes, excluindo geração de retornos sob a 
forma de redução de custos e outros benefícios econômicos. • Alterações no IAS 
1 e IAS 8: em outubro de 2018, o IASB emitiu a definição de "material" e fez alte-
rações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada possui data efetiva de 
aplicação a partir de 1o de janeiro de 2020. A definição de "material" ajuda as 
entidades a determinarem se as informações sobre um item, transação ou um 
outro evento qualquer, devem ser fornecidas aos usuários das demonstrações 
financeiras. No entanto, nem sempre essa definição é objetiva, sendo necessá-
rio fazer julgamentos sobre a materialidade na preparação das demonstrações 
financeiras. As alterações efetuadas alinham a redação da definição de material 
em todas as normas do IFRS, incluindo a Estrutura Conceitual. Não há outras 
normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que 
poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Com-
panhia.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa. 2019 2018
Recursos em banco e em caixa 1.848 9.881
Aplicações financeiras 40.547 -

42.395 9.881
As aplicações financeiras consistem em certificados de depósitos bancários (CDB) 
de bancos de primeira linha, são remuneradas em base percentuais da variação 
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata, com 
baixo risco de mudança de valor em caso de vencimento antecipado.
5. Contas a Receber de Clientes 2019 2018
Contas a receber de clientes 79.794 76.187
Referem-se majoritariamente a contas a receber de operadoras de cartão 
de crédito.

6. Imobilizado
Taxa anu-
ais de de-
preciação

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2018 Adições
Baix-

as

Trasn-
ferên-

cia

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2019
Custo
Terrenos - 22.006 - - - 22.006
Edificações 2% até 10% 59.613 6.528 - 306 66.447
Benfeitoria em imóvel 
de terceiros

Tempo do 
contrato 111.700 15.414 (37) 453 127.530

Máquinas e 
equipamentos 10% 38.231 5.660 (31) - 43.860
Móveis e utensílios 10% 11.153 - - - 11.153
Outros Ativos Fixos 10% a 20% 11.653 1.057 (219) 304 12.795

Direito de uso – IFRS 16
Tempo do 
contrato - 309.759 (329) - 309.430

Imobilizado em progresso 1.065 8.998 - (1.063) 9.000
255.421 347.416 (616) - 602.221

Depreciação
Edificações (21.686) (1.549) - - (23.235)
Benfeitoria em imóvel 
de terceiros (44.871) (9.590) 37 - (54.424)
Máquinas, equipamen-
tos e instalações (20.231) (3.652) 31 - (23.852)
Móveis e utensílios (9.747) (207) - - (9.954)
Outros Ativos Fixos (9.166) (1.437) 172 - (10.431)
Direito de uso – IFRS 16 - (20.822) 329 - (20.493)

(105.701) (37.257) 569 - (142.389)
Total imobilizado 149.720 310.159 (47) - 459.832
Impairment de ativos não financeiros. O imobilizado e outros ativos não cir-
culantes, inclusive os ativos intangíveis, são revistos para se identificar perdas 
não recuperáveis sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indica-
rem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, a perda é 
reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor 
recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de 
um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no nível mais baixo 
para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. Arrenda-
mentos. (i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial. O balanço patrimonial 
contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos: 

31 de dezembro de 2019 1º de janeiro de 2019
Ativos de direito de uso Imóveis 288.937 301.927
Passivos de arrendamentos
Circulante 9.935 15.048
Não circulante 288.358 286.879
(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado. As demonstrações do 
resultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:

2019
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso 
 (incluído em custos e despesas) 20.822
Despesas com juros (incluídas nas despesas financeiras) 25.110
A Companhia aluga complexos hoteleiros e andares de prédios comerciais para 
sua área administrativa. Em geral, os contratos de aluguel são realizados por 
períodos fixos de 5 anos a 30 anos. Os prazos dos arrendamentos são negocia-
dos individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condições diferen-
ciadas. Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, porém 
os ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos. 
Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram clas-
sificados como arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir de 01 de 
janeiro de 2019, os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito 
de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo arrendado se 
torna disponível para uso pela Companhia. Cada pagamento de arrendamento 
é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despesas financeiras 
são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. O ativo 
de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do 
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Os ativos e passivos pro-
venientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. 
Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos 
de arrendamentos a seguir: • pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos 
na essência, menos quaisquer incentivos de arrendamentos a receber; • pa-
gamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou 
de taxa; • valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo 
com as garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamentos são des-
contados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. Caso essa taxa 
não possa ser prontamente determinada, a taxa incremental de empréstimo do 
arrendatário é utilizada, sendo esta a taxa que o arrendatário teria que pagar 
em um empréstimo para obter os fundos necessários para adquirir um ativo de 
valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e condições 
equivalentes. A Companhia está exposta a potenciais aumentos futuros nos 
pagamentos de arrendamentos variáveis com base em um índice ou taxa, os 
quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice 
ou taxa são concretizados, o passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado 
em contrapartida ao ativo de direito de uso. Os pagamentos de arrendamentos 
são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas finan-
ceiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para 
produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada período. Os ativos de direito de uso são mensurados ao cus-
to, de acordo com os itens a seguir: • o valor da mensuração inicial do passivo 
de arrendamento; • quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data 
inicial, ou antes dela, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; • 
quaisquer custos diretos iniciais; e. • custos de restauração.Os ativos de direito 
de uso geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do 
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Se a Companhia estiver 
razoavelmente certa de que irá exercer uma opção de compra, o ativo do direito 
de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo subjacente. Os pagamentos 
associados a arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de bai-
xo valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no resultado. 
Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou 
menos. Os ativos de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens 
de mobiliário de escritório. Passivos de arrendamento. As movimentações 
dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
Saldo em 1º de janeiro de 2019 301.927
Juros provisionados 25.110
Adição por novos contratos ou renovação 7.832
Pagamentos (36.576)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019 298.293
A Companhia apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos com 
base nas datas de vencimento. Os valores estão apresentados com base nas 
presta ções não descontadas: 

2019
2020 301.597
2021 302.105
2022 297.794
2023 283.150
2024 263.372
2025 241.373
Ativos de direito de uso. Os direitos de uso foram classificados na rubrica 
“Direitos de uso – IFRS 16”, do ativo imobilizado. A movimentação de saldos 
dos ativos de direito de uso é evidenciada abaixo: 
Saldo dos ativos de direito de uso em 1º de janeiro de 2019 301.927
Adição por novos contratos 7.832
Despesa de depreciação (20.822)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2019 288.937

Senhores Acionistas, A Administração do Club Med S.A. (“Companhia”) 
apresenta o Relatório da Administração, que acompanha as demonstrações 
financeiras da Companhia referente ao exercício findo em 31/12/2021, elabo-
rada em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Desem-
penho Operacional: O Club Med com os seus três Resorts: Rio das Pedras, 
Trancoso e Lake Paradise, é um dos líderes no segmento All Incluse no Brasil. 
Além disso, somos líderes de vendas com destino a neve na Europa. Pelo 
segundo ano, consecutivo, o Club Med em 2021, sofreu com a crise da CO-
VID-19, onde os Villages de neve ficaram fechados na temporada 2020 / 2021. 
No Brasil, o Village de Lake Paradise ficou fechado no período de março até 
abril, bem como todos os Villages tiveram reduções da capacidade, em função 
das medidas sanitárias restritivas impostas pelas autoridades de saúde. No 
segundo semestre de 2021, algumas medidas sanitárias foram suavizadas, 
como por exemplo as limitações da capacidade. Com isto, a taxa de ocupação 
dos Villages aumentou, não chegando ainda ao patamar de 2019, que é o ano 
de referência para o Club Med, mas foi bastante animador. O resultado do se-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1. Informações Gerais: A Companhia foi constituída em 19 de fevereiro de 
1999, tendo como objeto social a exploração de atividades hoteleiras em geral 
e a prestação de serviços turísticos. Com a finalidade de desenvolver as suas 
atividades operacionais, a Companhia locou em 6 de agosto de 1999, dois 
Villages de propriedade da Empresa Itaparica S.A. - Empreendimentos Turís-
ticos, situados na Ilha de Itaparica-BA e Mangaratiba-RJ. Em 30 de dezembro 
de 2016 a Companhia incorporou aTaípe Trancoso Empreendimentos S.A. 
(“Taípe Trancoso”). A Taípe Trancoso tinha como atividade principal a admi-
nistração do Village de Trancoso. Em 29 de abril de 2016, a Companhia locou 
o Village de Lake Paradise, situado na cidade de Mogi das Cruzes-SP. Em 31 
de julho de 2019, a Companhia encerrou as atividades do Village de Itaparica, 
situado na cidade de Itaparica-BA. Atualmente a Companhia atua na explora-
ção de atividades hoteleiras em geral e na prestação de serviços turísticos em 
três Villages, sendo eles: Rio das Pedras, Trancoso e Lake Paradise. 2. Apre-
sentação das Demonstrações Financeiras: 2.1. Declaração de conformi-
dade e base para preparação: As demonstrações financeiras da Companhia 
foram elaboradas e apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC), e em conformidade com as normas internacionais contá-
beis emtidas pelo International Accounting Standards Board (IFRS). As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, exce-
to por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores 
justos quando aplicável. As políticas contábeis significativas adotadas pela 
Companhia estão descritas nas notas explicativas específicas, relacionadas 
aos itens apresentados; aqueles aplicáveis de modo geral, em diferentes as-
pectos das demonstrações financeiras, estão descritos a seguir. A demonstra-
ção do resultado abrangente não está sendo apresentada em função de não 
existirem transações registradas como outros resultados abrangentes e, por-
tanto, o prejuízo apurado no exercício não diverge do resultado abrangente. 
2.2. Moeda funcional de apresentação: As demonstrações financeiras da 
Companhia foram preparadas em Reais, que é a moeda do ambiente econô-
mico no qual a Companhia atua (moeda funcional). 3. Resumo das Principais 
Práticas Contábeis: As práticas contábeis descritas a seguir foram aplicadas 
de forma consistente para os exercícios apresentados: 3.1. Benefícios a em-
pregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal correspondentes ao serviço prestado. O 
passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago se a Companhia tiver 
uma obrigação legal presente ou provável de pagar esse valor em função de 
serviço já prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada com 
segurança. 3.2. Estimativas contábeis: A preparação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que 
a Administração da Companhia se baseie em estimativas e julgamentos para 
o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas e 
despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas de-
monstrações financeiras. Os resultados finais dessas transações e informa-
ções, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem 
diferir dessas estimativas. 3.3. Reconhecimento de receita: A Companhia 
reconhece receita quando (i) o montante de receita pode ser mensurado com 
confiabilidade, (ii) são prováveis futuros fluxos de benefícios econômicos para 
a Companhia e (iii) quando forem cumpridos os critérios específicos das ativi-
dades da Companhia, como descrito a seguir. O montante da receita não é 
considerado como possível de ser mensurado confiavelmente até que todos 
os riscos relacionados à venda tenham sido mitigados. A receita é mensurada 
com base no valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela pres-
tação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. 3.4. Custos 
e despesas: Os custos operacionais e as despesas são registrados pelo regi-
me de competência e dizem respeito principalmente às despesas pessoal e 
encargos, alimentos e bebidas, comissões de agências de turismos, manuten-
ção e reparos, energia elétrica, fretes e transportes, entre outros. 3.5. Moeda 
estrangeira: Na elaboração das Demonstrações Financeiras da Companhia, 
as transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente de 
sua moeda funcional (real) são registradas de acordo com as taxas de câmbio 
vigentes na data de cada transação. No encerramento de cada período, os 
itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigen-
tes no fim do período. As variações cambiais sobre itens monetários são reco-
nhecidas no resultado no período em que ocorrem, exceto quando compõem 
custos dos empréstimos e financiamentos referentes a ativos qualificáveis, 
quando são incluídas no custo desses ativos. 3.6. Tributação: Quando da 
ocorrência de base positiva, as provisões para imposto de renda e contribui-
ção social sobre o lucro são constituídas com base no lucro ajustado pelas 
adições e exclusões de caráter permanente e temporário (quando aplicáveis), 
às alíquotas de 15%, acrescidas do adicional específico de 10% sobre o lucro 
tributável anual, no caso de imposto de renda, excedente a R$240. A contribui-
ção social é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. As parcelas de 
antecipação do imposto de renda e da contribuição social efetuadas durante o 
período (quando aplicáveis) são registradas no ativo circulante, na rubrica “Tri-
butos a recuperar” e, são compensadas com o imposto de renda e a contribui-
ção a pagar registrados no passivo circulante, na rubrica “Tributos a recolher”, 
quando aplicável. 3.7. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo, e não para investimento ou demais fins. A Companhia conside-
ra como caixa e equivalentes de caixa os valores em caixa no village, os depó-
sitos bancários e as aplicações financeiras de conversibilidade imediata em 
um montante conhecido de caixa, sujeitas a um insignificante risco de mudan-
ça de valor. Portanto, um investimento normalmente se qualifica como equiva-
lente de caixa quando tem vencimento original de curto prazo (i.e., três meses 
ou menos). 3.8. Contas a receber de clientes e provisão para devedores 
duvidosos: As contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo valor jus-
to, que geralmente representa os montantes faturados, e posteriormente, pe-
los saldos menos provisão para eventuais perdas no valor recuperável. A pro-
visão para devedores duvidosos é estabelecida quando existe evidência obje-
tiva, além de quaisquer garantias que possam ter sido fornecidas pelo cliente, 
de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os montantes devidos, 
de acordo com as condições iniciais dos créditos a receber. 3.9. Estoques: Os 
estoques são demonstrados pelo menor valor entre o seu valor de custo e o 
seu valor líquido realizável. Os custos dos estoques são determinados pelo 
método do custo médio. O valor líquido realizável corresponde ao preço de 
venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos necessários para 
realizar a venda. Quando necessário, os estoques são deduzidos de provisão 
para perdas, constituída em casos de desvalorização e perdas de inventário 
físico. 3.10. Depósitos judiciais: Existem situações em que a Companhia 
questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra 
si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da 
própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em juí-
zo sem que haja caracterização da liquidação do passivo, permitindo que a 
Companhia continue questionando as ações. Nessas situações, embora os 
depósitos ainda sejam ativos da Companhia, os valores somente são libera-
dos mediante o recebimento de uma decisão judicial final favorável à Compa-
nhia. 3.11. Demais ativos circulantes e realizável não circulante: São apre-
sentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
e as variações monetárias e cambiais auferidos. 3.12. Imobilizado: São de-
monstrados ao valor de custo, deduzidos de depreciação e eventuais perdas 
acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Tais imobiliza-
ções são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando con-
cluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos se inicia 
quando estes estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros 
ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com base na vida útil esti-
mada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor do custo menos 

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 27.659 54.642
Contas a receber (nota 5) 149.507 82.215
Estoques 6.700 5.967
Despesas antecipadas 4.736 3.335
Impostos a recuperar 3.959 7.079
Adiantamentos a fornecedores 191 38
Outros créditos 959 1.092
Total dos ativos circulantes 193.711 154.368
Ativo Não Circulante
Partes Relacionadas (nota 10) 62.520 -
Depósitos judiciais 8.882 10.467
Investimentos 45 45
Imobilizado (nota 6) 482.827 466.442
Total do ativo não circulante 554.274 476.954
Total do Ativo 747.985 631.322
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante
Fornecedores 11.393 11.369
Estadas não consumidas (nota 7) 292.629 181.031
Salários, e contribuições 10.198 7.323
Impostos e taxas a recolher 4.066 3.234
Arrendamentos (nota 6) 52.435 15.778
Outros 15.060 14.798
Total do passivo circulante 385.781 233.533
Passivo Não Circulante
Arrendamentos (nota 6) 278.737 283.197
Partes relacionadas (nota 10) 3.102 3.941
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.864 4.025
Provisões para contingências fiscais e trabalhistas 
(nota 12) 18.225 18.096
Total do Passivo Não Circulante 303.928 309.259
Total do Passivo 689.709 542.792
Patrimônio Líquido (Nota 8)
Capital social 198.112 198.112
Reserva de capital 398 398
Prejuízos acumulados (140.234) (109.980)
Total do patrimônio líquido 58.276 88.530
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 747.985 631.322

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Reserva 
de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldo em 31 de outubro de 2019 198.112 398 (144.681) 53.829
Absorção de prejuízo - - 90.000 90.000
Prejuízo do exercício - - (55.299) (55.299)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 198.112 398 (109.980) 88.530
Prejuízo do exercício - - (30.254) (55.299)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 198.112 398 (140.234) 58.276

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício (30.254) (55.299)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o 
  caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciações 20.191 17.379
Depreciação - Arrendamentos 22.454 21.405
Depositos Usados 2.413 2.010
Juros sobre arrendamentos 25.218 24.911
Arrendamentos pagos (39.653) (37.632)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (67.292) (2.421)
Estoques (733) (1.158)
Partes relacionadas (62.520) -
Impostos a recuperar 3.120 (4)
Adiantamentos para fornecedores (153) 54
Outros (1.268) 1.579
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 24 (3.491)
Partes relacionadas (838) (11.189)
Provisão para contingências fiscais e trabalhistas 129 1.280
Estadas não consumidas 111.598 1.560
Outros 3.808 (1.388)
Caixa gerado pelas atividades  operacionais (13.756) (42.404)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado financeiro e Depósitos judiciais (828) (3.358)
Aquisição de Imobilizado e investimentos (12.608) (32.261)
Venda de ativo imobilizado 209 270
Caixa aplicado nas atividades de investimento (13.227) (35.349)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Absorção de prejuízos - 90.000
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos - 90.000
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades (26.983) 12.247
Disponibilidades
Saldo Inicial 54.642 42.395
Saldo Final 27.659 54.642
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades (26.983) 12.247

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇOS PATRIMONIAIS 
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 

31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO 
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 

31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 

31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2021 31/12/2020

Vendas de serviços hoteleiros e turísticos 300.535 191.126
Impostos e contribuições s/vendas e serviços (22.698) (11.411)
Receitas liquida das vendas e serviços 277.837 179.715
Custos das vendas e serviços prestados (nota 13) (80.865) (36.417)
Lucro Bruto 196.972 143.298
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (nota 13) (154.838) (129.127)
Impostos e Taxas (5.494) (5.959)
Depreciações (42.645) (38.784)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas (24.293) (24.100)
Variação Cambial - 107
Outras (despesas) receitas operacionaos, liquidas (117) (892)
Total das despesas operacionais (227.387) (198.755)
Provisão para imposto de renda e contribuição social 161 158
PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO (30.254) (55.299)
Prejuízo por lote de mil ações (153) (279)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 
31 de Dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 e

31 de dezembro de 2020 (Valores expressos em milhares de reais)

gundo semestre de 2021, também, mostrou que as ações tomadas pelo Club 
Med, com as medidas sanitárias para protegendo seus clientes. Bem como a 
política clara e transparente de reembolsos e Cartas de Créditos, fizeram com 
que os nossos Clientes tivessem confiança e voltasse a frequentar os Villages 
do Brasil, bem como os Villages de neve, que reabriram no mês de dezembro 
para a temporada de neve de 2021 / 2022. Outro fator importante, que mostra 
que estamos no caminho certo, foram as vendas no segundo semestre para 
a temporada de 2022, que está sendo um sucesso. O Club Med fechou o ano 
de 2021 com uma posição sólida de caixa de R$ 28 milhões, faturamento de 
R$ 300 milhões, aumento de 57% em relação ao ano de 2020 e comparado 
com 2019 houve uma pequena redução de 2% (R$ 308 milhões). Mesmo com 
a melhora no segundo semestre, mantivemos a política de redução de custos, 
através de melhorias de processos, com isto, obtivemos resultados importan-
tes. Estamos confiantes com o futuro e nossa habilidade crescer diante das 
adversidades. Prova disso é que mesmo durante a grave crise, mantivemos o 
nosso plano estratégico e de investimento no projeto renovação e ampliação 
do nosso Village de Trancoso, que foi finalizado no final de 2020, com inves-
timentos de mais de R$ 45 milhões e, em 2021, foram investidos mais R$ 12 

milhões em CAPEX. Adicionalmente, continuamos a investir pesadamente na 
divulgação do segmento da neve, que nas temporadas de neve de 2019 / 
2020 e 2020 / 2021, foram altamente impactadas. Contudo, os nossos Clientes 
estão se mostrando resilientes e remarcando as reservas não utilizadas. Em 
março de 2022, fizemos a nossa campanha de vendas para a temporada 2022 
/ 2023 e foi um sucesso, superando todas as expectativas. Perspectivas: 
Para 2022, temos a consciência de que teremos desafios, mas também esta-
mos confiantes com o nosso modelo de negócio, que engloba: • O segmento 
de férias em família de alto padrão sempre foi o primeiro a emergir da crise, de 
forma rápida e clara; • Existe um desejo por férias em família, depois do longo 
período de confinamentos; • Estamos capazes de receber os nossos hospe-
des, seguindo os rígidos protocolos de segurança; • Segmento de Grupos de 
Lazer e Eventos que está retornando; • Temos oportunidade de ganhar Market 
Shares. Agradecimentos: Ao término de mais um ano, agradecemos o apoio 
recebido de nossos acionistas e colaboradores pela dedicação e entusiasmo, 
assim como a confiança dos nossos fornecedores nos planos empreendidos.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2022.

o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para 
terrenos e imobilizações em andamento). A vida útil estimada, os valores resi-
duais e os métodos de depreciação são revisados na data de encerramento do 
balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é con-
tabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação 
ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo 
do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do imo-
bilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos na venda 
e o valor contábil do ativo, e são reconhecidos no resultado. 3.13. Emprésti-
mos e recebíveis: São ativos financeiros não derivativos com pagamentos 
fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Estão 
incluídos nos ativos correntes, exceto aqueles com maturidade superior a 12 
meses após a data do balanço, sendo estes classificados como ativos não 
correntes. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clientes 
e caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de custo amorti-
zado utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda 
por redução do valor recuperável. 3.14. Provisões: As provisões são reconhe-
cidas para obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos 
passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja 
liquidação seja provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente 
dos desembolsos que se espera serem necessários para se liquidar a obriga-
ção. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considera-
ções requeridas para liquidar a obrigação no encerramento de cada período, 
considerando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. Os riscos tri-
butários, cíveis e trabalhistas são avaliados com base na opinião dos assesso-
res legais externos e avaliação da Administração. Quando a avaliação pressu-
põe chances de perda mais prováveis que sim do que não de que uma saída 
de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação, são constituídas 
as devidas provisões relacionadas aos referidos riscos. Quando a avaliação 
pressupõe chances de perda possíveis, os riscos contingenciais são divulga-
dos em nota explicativa às Demonstrações Financeiras, porém não são provi-
sionados contabilmente. Ativos contingentes são registrados contabilmente 
somente quando sua realização é praticamente certa e quando independe de 
qualquer ação ou omissão de terceiros. 3.15. Demais passivos circulantes e 
exigíveis não cirulantes: São demonstrados por valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e variações 
monetárias e cambiais incorridos. 3.16. Mudanças nas políticas contábeis e 
divulgações: 3.16.1 Novas normas, alterações e interpretações emitidas 
e ainda não aplicáveis: CPC 11 - Contratos de seguro: Em maio de 2017, o 
IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de Seguro (norma ainda não emitida pelo 
CPC no Brasil, mas que será codificada como CPC 50 - Contratos de Seguro 
e substituirá o CPC11 - Contratos de Seguro), uma nova norma contábil abran-
gente para contratos de seguro que inclui reconhecimento e mensuração, 
apresentação e divulgação. Assim que entrar em vigor, a IFRS 17 substituirá 
a IFRS 4 - Contratos de Seguro (IFRS 4) emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se 
a todos os tipos de contrato de seguro (como vida, ramos elementares, seguro 
direto e resseguro), independentemente do tipo de entidade que os emitem, 
bem como determinadas garantias e instrumentos financeiros com caracterís-
ticas de participação discricionária. Aplicam-se algumasexceções de escopo. 
O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo contábil para contratos de 
seguro que seja mais útil e consistente para as seguradoras. Em contraste 
com os requisitos da IFRS 4, os quais são amplamente baseados em políticas 
contábeis locais vigentes em períodos anteriores, a IFRS 17 fornece um mo-
delo abrangente para contratos de seguro, contemplando todos os aspectos 
contábeis relevantes. O foco da IFRS 17 é o modelo geral, complementado 
por: Uma adaptação específica para contratos com características de partici-
pação direta (abordagem de taxa variável). Uma abordagem simplificada 
(abordagem de alocação de prêmio) principalmente para contratos de curta 
duração. Uma abordagem simplificada (abordagem de alocação de prêmio) 
principalmente para contratos de curta duração. A IFRS 17 vigora para perío-
dos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2021, sendo necessária a apresenta-
ção de valores comparativos. A adoção antecipada é permitida se a entidade 
adotar também a IFRS 9 e a IFRS 15 na mesma data ou antes da adoção ini-
cial da IFRS 17. Essa norma não se aplica à Companhia. Alterações ao IAS 1: 
Classificação de passivos como circulante ou não circulante. Em janeiro de 
2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a 76 do IAS 1, correlato ao 
CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o passivo como 
circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: • O que significa um 
direito de postergar a liquidação; • Que o direito de postergar deve existir na 
data-base do relatório; • Que essa classificação não é afetada pela probabili-
dade de uma entidade exercer seu direito de postergação; • Que somente se 
um derivativo embutido em um passivo conversível for em si um instrumento 
de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificação. As 
alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 
e devem ser aplicadas retrospectivamente. Atualmente, a Administração ava-
lia o impacto que as alterações terão na prática atual e se os contratos de 
empréstimo existentes podem exigir renegociação. Alterações ao IAS 8: Defi-
nição de estimativas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu altera-
ções ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz a definição de 
‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças 
nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e correção de 
erros. Além disso, eles esclarecem como as entidades usam as técnicas de 
medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis. As alterações 
serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e 
aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que ocorrerem 
em, ou após, o início desse período. A adoção antecipada é permitida se divul-
gada. Não se espera que as alterações tenham um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practi-
ce Statement 2: Divulgação de políticas contábeis. Em fevereiro de 2021, o 
IASB emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS 
Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e 
exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para 
a divulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entida-
des a divulgarem políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o reque-
rimento para divulgação de políticas contábeis significativas para políticas 
contábeis materiais e adicionando guias para como as entidades devem apli-
car o conceito de materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das 
políticas contábeis. As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos inicia-
dos em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. A 
Companhia está atualmente avaliando os impactos dessas alterações nas 
políticas contábeis divulgadas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa: 2021 2020
Recursos em banco e em caixa 1.452 39.930 
Aplicações financeiras 26.207 14.712

27.659 54.642
As aplicações financeiras consistem em certificados de depósitos bancários 
(CDB) de bancos de primeira linha, são remuneradas em base percentuais 
da variação do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liqui-
dez imediata, com baixo risco de mudança de valor em caso de vencimento 
antecipado.
5. Contas a Receber de Clientes: 2021 2020 
Contas a receber de clientes 149.507 82.215
Referem-se majoritariamente a contas a receber de operadoras de cartão de 
crédito. 
6. Imobilizado:

Taxa anuais 
de depre-

ciação

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2020 Adições Baixas

Trasn-
ferên-

cia

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2021
Custo 
Terrenos - 22.006 - - - 22.006
Edificações 2% até 10% 83.633 2.130 - 6.920 92.686
Benfeitoria 
em imóvel de 
terceiros

Tempo do 
contrato 130.562 3.689 (86) 219 134.384

Máquinas e 
equipamentos 10% 51.586 2.378 (126) 5.305 59.143
Móveis e utensílios   10% 11.095 - - - 11.095
Outros Ativos 
Fixos 10% a 20% 14.251 1.652 (534) 2 15.371
Direito de uso - 
IFRS 16 

Tempo do 
contrato 322.792 46.636 (37) - 369.391

Imobilizado em progresso 11.373 2.759 - (12.446) 1.686
647.298 59.244 (783) - 705.759

Taxa anuais 
de depre-

ciação

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2020 Adições Baixas

Trasn-
ferên-

cia

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2021
Depreciação 
Edificações (25.633) (3.862) - - (29.495)
Benfeitoria 
em imóvel de 
terceiros (64.049) (10.514) 24 - (74.539)
Máquinas, 
equipamentos e 
instalações (27.564) (4.487) 109 - (31.942)
Móveis e uten-
sílios (10.100) (190) - - (10.290)
Outros Ativos 
Fixos (11.651) (1.138) 403 - (12.386)
Direito de uso - 
IFRS 16 (41.859) (22.454) 33 - (64.280)

(180.856) (42.645) 569 - (222.932)
Total imobili-
zado 466.442 16.599 (214) - 482.827
Impairment de ativos não financeiros: O imobilizado e outros ativos não 
circulantes, inclusive os ativos intangíveis, são revistos para se identificar per-
das não recuperáveis sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias 
indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, a 
perda é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa 
seu valor recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor 
em uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no nível 
mais baixo para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. 
Arrendamentos: (i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial: O balanço 
patrimonial contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos:

2021 2020
Ativos de direito de uso imóveis 305.111 280.933
Passivos de arrendamentos
 Circulante 52.435 15.778
 Não circulante 278.737 283.197
(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado: As demonstrações 
do resultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:

2021 2020
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso 
  (incluído em custos e despesas) 22.454 21.405
Despesas com juros (incluídas nas despesas financeiras) 25.218 24.911
A Companhia aluga complexos hoteleiros e andares de prédios comerciais 
para sua área administrativa. Em geral, os contratos de aluguel são realizados 
por períodos fixos de 5 anos a 30 anos. Os prazos dos arrendamentos são ne-
gociados individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condições 
diferenciadas. Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, 
porém os ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de em-
préstimos. Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados 
eram classificados como arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir 
de 01 de janeiro de 2019, os arrendamentos são reconhecidos como um ativo 
de direito de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo ar-
rendado se torna disponível para uso pela Companhia. Cada pagamento de 
arrendamento é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despe-
sas financeiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrenda-
mento. O ativo de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou 
do prazo do arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Os ativos e 
passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao 
valor presente. Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido 
dos pagamentos de arrendamentos a seguir: • pagamentos fixos (incluindo 
pagamentos fixos na essência, menos quaisquer incentivos de arrendamentos 
a receber; • pagamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem 
de índice ou de taxa; • valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatá-
rio, de acordo com as garantias de valor residual. Os pagamentos de arrenda-
mentos são descontados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. 
Caso essa taxa não possa ser prontamente determinada, a taxa incremental 
de empréstimo do arrendatário é utilizada, sendo esta a taxa que o arrendatá-
rio teria que pagar em um empréstimo para obter os fundos necessários para 
adquirir um ativo de valor semelhante, em um ambiente econômico similar, 
com termos e condições equivalentes. A Companhia está exposta a potenciais 
aumentos futuros nos pagamentos de arrendamentos variáveis com base em 
um índice ou taxa, os quais não são incluídos no passivo de arrendamento até 
serem concretizados. Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos 
baseados em um índice ou taxa são concretizados, o passivo de arrenda-
mento é reavaliado e ajustado em contrapartida ao ativo de direito de uso. Os 
pagamentos de arrendamentos são alocados entre o principal e as despesas 
financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no resultado durante o 
período do arrendamento para produzir uma taxa periódica constante de juros 
sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. Os ativos de direi-
to de uso são mensurados ao custo, de acordo com os itens a seguir: • o valor 
da mensuração inicial do passivo de arrendamento; • quaisquer pagamentos 
de arrendamentos feitos na data inicial, ou antes dela, menos quaisquer incen-
tivos de arrendamento recebidos; • quaisquer custos diretos iniciais; e • custos 
de restauração. Os ativos de direito de uso geralmente são depreciados ao 
longo da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamento pelo método linear, 
dos dois o menor. Se a Companhia estiver razoavelmente certa de que irá 
exercer uma opção de compra, o ativo do direito de uso é depreciado ao longo 
da vida útil do ativo subjacente. Os pagamentos associados a arrendamentos 
de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos 
pelo método linear como uma despesa no resultado. Arrendamentos de curto 
prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou menos. Os ativos de baixo 
valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens de mobiliário de escritório. 
Passivos de arrendamento: As movimentações dos saldos dos passivos de 
arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019 298.293
 Juros provisionados 24.911
 Adição por novos contratos ou renovação 13.401
 Pagamentos (37.630)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2020 298.975
 Juros provisionados 25.218
 Adição por novos contratos ou renovação 46.636
 Pagamentos / isenção (39.657)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2021 331.172
No ano de 2020, seguindo as orientações e Decretos das autoridades fede-
rais, estaduais e municipais, as operações dos Villages de Rio das Pedras-
-RJ e Lake Paradise-SP, que são arrendados, foram paralisadas de março 
até setembro. Com isto, a Companhia exerceu a claúsula contratua de Força 
Maior, deixando de pagar os arrendamentos devidos neste período. Para o 
aluguel do Village de Lake Paradise-SP, adicionalmente, foi negociado des-
contos do valor do arrendamento até o final do ano de 2020. Em 2021, com a 
continuidade das medidas restritivas das autoridades estaduais e municiais, 
foi negociado descontos no valor do arrendamento, para os Villages de Rio 
das Pedras-RJ e Lake Paradise-SP, que cessaram com o termino das medias.  
A Companhia apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos com 
base nas datas de vencimento. Os valores estão apresentados com base nas 
prestações não descontadas:
Anos 2021
2022 327.330
2023 319.266
2024 308.370
2025 287.546
2026 267.543
Ativos de direito de uso: Os direitos de uso estão classificados na rubrica 
“Direitos de uso - IFRS 16”, do ativo imobilizado.

Sexta-feira, 20/05/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
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Para os Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e  

31 de dezembro de 2018 (Valores expressos em milhares de reais)

Senhores Acionistas. A Administração do Club Med S.A. (“Companhia”) apre-
senta o Relatório da Administração, que acompanha as demonstrações finan-
ceiras da Companhia referente ao exercício findo em 31/12/2019, elaborada em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Desempenho Ope-
racional. O Club Med com os seus três Resorts: Rio das Pedras, Trancoso e Lake 
Paradise, é um dos líderes no segmento All Incluse no Brasil. Além disso, somos 
líderes de vendas com destino a neve na Europa. Em 2019 tivemos um aumento 
significativo de 48% no faturamento em relação ao destino neve, comparado com 
o ano anterior. A Companhia vem investindo pesadamente, neste segmento, que 
vem atraindo cada vez mais brasileiros para esquiar nos alpes europeus. No ano 
de 2019 foi investido mais de R$ 38 milhões em CAPEX, em especial na amplia-

ção e reforma do Resort de Trancoso, que esperamos estar totalmente renova-
do até o primeiro trimestre de 2021. Também foi feito investimento na reforma 
total da cozinha de Rio das Pedras, bem como na melhoria das instalações dos 
Resorts e ampliação da tecnologia, em linha com o plano estratégico da Compa-
nhia de melhoria e ampliação dos seus Resorts. Não podemos deixar de citar o 
fechamento do Resort de Itaparica, em julho deste ano. O Resort de Itaparica foi 
a onde o Club Med iniciou suas atividades no Brasil em 1979. A dificuldade de 
acesso e a falta de investimentos públicos na região, não permitia mais atender às 
expectativas de nossos clientes e cumprir plenamente nossa promessa de quali-
dade. O Club Med acredita muito no potencial do estado da Bahia, como destino 
turístico e, por isto, está investindo pesadamente no outro Village situado no es-
tado. A Administração tem a expectativa que uma parcela dos clientes do Village 
de Itaparica irá migrar para o Village de Trancoso e continuarão suas memórias 

dentro do Club Med. Perspectivas. Para 2020, a administração da Companhia 
continuará buscando o aumento no volume de vendas, principalmente para Re-
sort de Lake Paradise e investindo em marketing para aumentar cada vez mais 
as vendas para o destino neve na Europa. Buscará também a maximização dos 
resultados através do plano de redução de custos e melhoria na produtividade 
das equipes, isto tudo sem perder a qualidade na prestação do serviço que é a 
marca do Club Med. O Club Med mantém sua liderança e comprometimento com a 
qualidade, fortalecendo sua presença no Estado da Bahia, com investimentos em 
projetos de reforma e ampliação do Resort de Trancoso que representam inves-
timentos superiores a R$ 55 milhões. Agradecimentos. Ao término de mais um 
ano, agradecemos o apoio recebido de nossos acionistas e colaboradores pela 
dedicação e entusiasmo, assim como a confiança dos nossos fornecedores nos 
planos empreendidos. Rio de Janeiro, 25/04/2020.                        A Adminsitração

Ativo 31/12/2019 31/12/2018
Ativo Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 4) 42.395 9.881
Contas a receber (nota 5) 79.794 76.187
Estoques 4.809 4.709
Despesas antecipadas 5.032 4.899
Impostos a recuperar 7.075 5.941
Adiantamentos a fornecedores 92 1.373
Outros creditos 974 1.001
Total dos ativos circulantes 140.171 103.991
Ativo Não Circulante
Partes Relacionadas - 33.533
Depósitos judiciais 9.119 5.542
Investimentos 45 45
Imobilizado (nota 6) 459.832 149.720
Total do ativo não circulante 468.996 188.840
Total do Ativo 609.167 292.831
Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2019 31/12/2018
Passivo Circulante
Fornecedores 14.860 12.894
Estadas não consumidas (nota 7) 179.471 144.998
Salários, e contribuições 9.057 9.322
Impostos e taxas a recolher 3.689 3.226
Arrendamentos (nota 6) 9.935 -
Outros 13.645 14.615
Total do passivo circulante 230.657 185.055
Passivo Não Circulante
Empréstimos e financiamentos (nota 8) 193 193
Arrendamentos (nota 6) 288.358
Partes relacionadas (nota 11) 15.130 15.610
Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.184 4.342
Provisões para contingências fiscais e trabalhistas (nota 13) 16.816 15.201
Total do passivo não circulante 324.681 35.346
Total do Passivo 555.338 220.401
Patrimônio Líquido (Nota 9)
Capital social 198.112 187.322
Reserva de capital 398 398
Prejuízos acumulados (144.681) (115.290)
Total do patrimônio líquido 53.829 72.430
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 609.167 292.831

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

31/12/2019 31/12/2018
Vendas de serviços hoteleiros e turísticos 307.655 346.000
Impostos e contribuições s/vendas e serviços (20.101) (23.676)
Receitas liquida das vendas e serviços 287.554 322.324
Custos das vendas e serviços prestados (nota 14) (88.748) (143.541)
Lucro Bruto 198.806 178.783
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e administrativas (nota 14) (175.455) (197.129)
Impostos e Taxas (6.211) (4.922)
Depreciações (37.257) (19.348)
Receitas (despesas) financeiras, liquidas (23.432) (558)
Variação Cambial (530) (1.561)
Outras (despesas) receitas operacionaos, liquidas (1.665) (7.125)
Total das despesas operacionais (244.550) (230.643)
Provisão para imposto de renda e contribuição social 159 2.562
Prejuízo Liquido so Exercício (45.585) (49.298)
Prejuízo por lote de mil ações (230) (263)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2019 31/12/2018
Prejuízo líquido do exercício (45.585) (49.298)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
 do exercício com o caixa gerado pelas 
 atividades operacionais:
Depreciações 16.435 19.348
Depreciação – Arrendamentos 20.822 -
Imobilização Receitas - 27
Depositos Usados 1.605 1.509
Juros sobre arrendamentos 25.110 -
Arrendamentos pagos (36.576) -
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (3.607) (5.119)
Estoques (100) (1.202)
Partes relacionadas 33.533 (28.544)
Impostos a recuperar (1.134) (928)
Adiantamentos para fornecedores 1.281 (1.358)
Outros (106) (1.466)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 1.966 2.445
Partes relacionadas (480) 2.504
Provisão para contingências fiscais e trabalhistas 1.615 5.744
Estadas não consumidas 34.473 29.426
Outros (929) 13.252
Caixa gerado pelas atividades operacionais 48.323 (13.660)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado financeiro e Depósitos judiciais (5.182) (2.278)
Aquisição de Imobilizado e investimentos (37.657) (18.797)
Venda de ativo imobilizado 46 -
Caixa aplicado nas atividades de investimento (42.793) (21.075)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de Capital 10.790 -
Absorção de prejuízos 16.194 -
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos 26.984 -
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 32.514 (34.735)
Disponibilidades
Saldo Inicial 9.881 44.616
Saldo Final 42.395 9.881
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades 32.514 (34.735)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital 
social

Reserva 
de capital

Prejuízos 
acumulados Total

Saldo em 31 de Outubro de 2017 187.322 398 (81.180) 106.540
Absorção de prejuízo - - 15.188 15.188
Prejuízo do exercício - - (49.298) (49.298)
Saldo em 31 de Dezembro de 2018 187.322 398 (115.290) 72.430
Aumento de capital 10.790 - - 10.790
Absorção de prejuízo - - 16.194 16.194
Prejuízo do exercício - - (45.585) (45.585)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 198.112 398 (144.681) 53.829

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Informações Gerais. A Companhia foi constituída em 19 de fevereiro de 
1999, tendo como objeto social a exploração de atividades hoteleiras em geral e 
a prestação de serviços turísticos. Com a finalidade de desenvolver as suas ati-
vidades operacionais, a Companhia locou em 6 de agosto de 1999, dois Villages 
de propriedade da Empresa Itaparica S.A. – Empreendimentos Turísticos, situ-
ados na Ilha de Itaparica-BA e Mangaratiba-RJ. Em 30 de dezembro de 2016 a 
Companhia incorporou a Taípe Trancoso Empreendimentos S.A. (“Taípe Tran-
coso”). A Taípe Trancoso tinha como atividade principal a administração do 
Village de Trancoso. Em 29 de abril de 2016, a Companhia locou o Village de 
Lake Paradise, situado na cidade de Mogi das Cruzes-SP. Em 31 de julho de 
2019, a Companhia encerrou as atividades do Village de Itaparica, situado na 
cidade de Itaparica-BA. Atualmente a Companhia atua na exploração de ativida-
des hoteleiras em geral e na prestação de serviços turísticos em três Villages, 
sendo eles: Rio das Pedras, Trancoso e Lake Paradise. 1.1 Mudança Exercício 
Social. Visando adaptar as atividades sociais aos autuais interesses dos negó-
cios da Sociedade, foi aprovada na Assembleia Geral Extraoridinária de 24 de 
abril de 2018 a alteração do término do exercício social de 31 de outubro para 31 
de dezembro de cada ano, para fazê-lo coincidir com o encerramento do período 
fiscal e com isto racionalizar os atuais procedimentos administrativos. Dessa 
forma, o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 compreende 12 meses de 
operação e  pode não ser comparável com o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2018, apresentados para fins comparativos que compreende 14 meses de 
operação. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras. 2.1. Declara-
ção de conformidade e base para preparação. As demonstrações financeiras 
da Companhia foram elaboradas e apresentadas conforme as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), e em conformidade com as normas interna-
cionais contábeis emtidas pelo International Accounting Standards Board 
(IFRS). As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos 
seus valores justos quando aplicável.  As políticas contábeis significativas ado-
tadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas específicas, rela-
cionadas aos itens apresentados; aqueles aplicáveis de modo geral, em diferen-
tes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritos a seguir. A de-
monstração do resultado abrangente não está sendo apresentada em função de 
não existirem transações registradas como outros resultados abrangentes e, 
portanto, o prejuízo apurado no exercício não diverge do resultado abrangente. 
2.2. Moeda funcional de apresentação. As demonstrações financeiras da 
Companhia foram preparadas em Reais, que é a moeda do ambiente econômico 
no qual a Companhia atua (moeda funcional). 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS 
PRÁTICAS CONTÁBEIS. As práticas contábeis descritas a seguir foram aplica-
das de forma consistente para os exercícios apresentados: 3.1. Benefícios a 
empregados. Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reco-
nhecidas como despesas de pessoal correspondentes ao serviço prestado. O 
passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago se a Companhia tiver uma 
obrigação legal presente ou provável de pagar esse valor em função de serviço 
já prestado pelo empregado e a obrigação possa ser estimada com segurança. 
3.2. Estimativas contábeis. A preparação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administra-
ção da Companhia se baseie em estimativas e julgamentos para o registro de 
certas transações que afetam os ativos e passivos, receitas  e despesas, bem 
como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações finan-
ceiras. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de sua 
efetiva realização em períodos subsequentes, podem diferir dessas estimativas. 
3.3. Reconhecimento de receita. A Companhia reconhece receita quando (i) o 
montante de receita pode ser mensurado com confiabilidade, (ii) são prováveis 
futuros fluxos de benefícios econômicos para a Companhia e (iii) quando forem 
cumpridos os critérios específicos das atividades da Companhia, como descrito 
a seguir. O montante da receita não é considerado como possível de ser mensu-
rado confiavelmente até que todos os riscos relacionados à venda tenham sido 
mitigados. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades 
da Companhia. 3.4. Custos e despesas. Os custos operacionais e as despesas 
são registrados pelo regime de competência e dizem respeito principalmente às 
despesas com alimentos e bebidas, combustíveis, material de consumo, comis-
sões de agências de turismo, energia elétrica, fretes e transportes, entre outros. 
3.5. Moeda estrangeira. Na elaboração das Demonstrações Financeiras da 
Companhia, as transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda di-
ferente de sua moeda funcional (real) são registradas de acordo com as taxas de 
câmbio vigentes na data de cada transação. No encerramento de cada período, 
os itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigen-
tes no fim do período. As variações cambiais sobre itens monetários são reco-
nhecidas no resultado no período em que ocorrem, exceto quando compõem 
custos dos empréstimos e financiamentos referentes a ativos qualificáveis, 
quando são incluídas no custo desses ativos. 3.6. Tributação. Quando da ocor-
rência de base positiva, as provisões para imposto de renda e contribuição social 
sobre o lucro são constituídas com base no lucro ajustado pelas adições e exclu-
sões de caráter permanente e temporário (quando aplicáveis), às alíquotas de 
15%, acrescidas do adicional específico de 10% sobre o lucro tributável anual, 
no caso de imposto de renda, excedente a R$240. A contribuição social é calcu-
lada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável. As parcelas de antecipação do 
imposto de renda e da contribuição social efetuadas durante o período (quando 
aplicáveis) são registradas no ativo circulante, na rubrica “Tributos a recuperar” 
e, são compensadas com o imposto de renda e a contribuição a pagar registra-
dos no passivo circulante, na rubrica “Tributos a recolher”, quando aplicável. 3.7. 
Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa são mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para 
investimento ou demais fins. A Companhia considera como caixa e equivalentes 
de caixa os valores em caixa no village, os depósitos bancários e as aplicações 
financeiras de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.  Portanto, um investimen-
to normalmente se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento 
original de curto prazo (i.e., três meses ou menos). 3.8. Contas a receber de 
clientes e provisão para devedores duvidosos. As contas a receber são reco-
nhecidas inicialmente pelo valor justo, que geralmente representa os montantes 
faturados, e posteriormente, pelos saldos menos provisão para eventuais per-
das no valor recuperável. A provisão para devedores duvidosos é estabelecida 
quando existe evidência objetiva, além de quaisquer garantias que possam ter 
sido fornecidas pelo cliente, de que a Companhia não será capaz de cobrar to-
dos os montantes devidos, de acordo com as condições iniciais dos créditos a 
receber. 3.9. Estoques. Os estoques são demonstrados pelo menor valor entre 
o seu valor de custo e o seu valor líquido realizável. Os custos dos estoques são 
determinados pelo método do custo médio. O valor líquido realizável correspon-
de ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os custos ne-
cessários para realizar a venda. Quando necessário, os estoques são deduzidos 
de provisão para perdas, constituída em casos de desvalorização e perdas de 
inventário físico. 3.10. Depósitos judiciais. Existem situações em que a Com-
panhia questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas 
contra si. Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estraté-
gia da própria Administração, os valores em questão podem ser depositados em 
juízo sem que haja caracterização da liquidação do passivo, permitindo que a 
Companhia continue questionando as ações. Nessas situações, embora os de-
pósitos ainda sejam ativos da Companhia, os valores somente são liberados 
mediante o recebimento de uma decisão judicial final favorável à Companhia. Os 
depósitos judiciais são considerados como atividades de investimento para fins 
da demonstração dos fluxos de caixa. 3.11. Demais ativos circulantes e reali-
zável não circulante. São apresentados ao valor de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferi-
dos. 3.12. Imobilizado. São demonstrados ao valor de custo, deduzidos de de-

preciação e eventuais perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 
(impairment). Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do 
imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação 
desses ativos se inicia quando estes estão prontos para o uso pretendido na 
mesma base dos outros ativos imobilizados. A depreciação é reconhecida com 
base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, de modo que o valor 
do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente baixa-
do (exceto para terrenos e imobilizações em andamento). A vida útil estimada, 
os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados na data de en-
cerramento do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas esti-
mativas é contabilizado prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado 
após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultantes do 
uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um 
item do imobilizado são determinados pela diferença entre os valores recebidos 
na venda e o valor contábil do ativo, e são reconhecidos no resultado. 3.13. 
Empréstimos e recebíveis. São ativos financeiros não derivativos com paga-
mentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. 
Estão incluídos nos ativos correntes, exceto aqueles com maturidade superior a 
12 meses após a data do balanço, sendo estes classificados como ativos não 
correntes. Os empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clientes 
e caixa e equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando-se o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redu-
ção do valor recuperável. 3.14. Provisões. As provisões são reconhecidas para 
obrigações presentes (legal ou presumida) resultantes de eventos passados, 
em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação seja 
provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos desembolsos 
que se espera serem necessários para se liquidar a obrigação.  O valor reconhe-
cido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para 
liquidar a obrigação no encerramento de cada período, considerando-se os ris-
cos e as incertezas relativos à obrigação. Os riscos tributários, cíveis e trabalhis-
tas são avaliados com base na opinião dos assessores legais externos e avalia-
ção da Administração. Quando a avaliação pressupõe chances de perda mais 
prováveis que sim do que não de que uma saída de recursos seja feita para liqui-
dar a contingência/obrigação, são constituídas as devidas provisões relaciona-
das aos referidos riscos. Quando a avaliação pressupõe chances de perda pos-
síveis, os riscos contingenciais são divulgados em nota explicativa às Demons-
trações Financeiras, porém não são provisionados contabilmente. Ativos contin-
gentes são registrados contabilmente somente quando sua realização é pratica-
mente certa e quando independe de qualquer ação ou omissão de terceiros. 
3.15. Demais passivos circulantes e exigíveis não cirulantes. São demons-
trados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
respectivos encargos e variações monetárias e cambiais incorridos. 3.16. Mu-
danças nas políticas contábeis e divulgações. Alterações adotadas pela 
Companhia. As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exer-
cício iniciado em 1º de janeiro de 2019 e tiveram impactos materiais para a Com-
panhia: IFRS 16/CPC 06(R2) - "Arrendamentos”: com essa nova norma, os ar-
rendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o 
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arren-
damento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo des-
sa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor. Os cri-
térios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstra-
ções financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. A Compa-
nhia possui contratos de arrendamento significativos no qual atua como arren-
datário, sendo que parte desses contratos eram reconhecidos como arrenda-
mentos operacionais e os pagamentos contabilizados de forma linear ao longo 
do prazo do contrato, de acordo com sua competência. Foi concluído o estudo 
dos impactos dessa nova norma nas demonstrações financeiras, que inclui: (i) 
uma estimativa do prazo de arrendamento, considerando período não cancelá-
vel e os períodos cobertos por opções de extensão do prazo do contrato, quando 
o exercício depende apenas da Companhia e esse exercício é razoavelmente 
certo; (ii) revisão detalhada da natureza dos diversos contratos de arrendamen-
to inerentes a educação; e (iii) utilização de determinadas premissas para calcu-
lar a taxa de desconto, que foi baseada na taxa incremental de juros para o perí-
odo do contrato, dentre outras. A Companhia adotou a nova prática a partir de 1º 
de janeiro de 2019 pelo método de cálculo retrospectivo modificado, calculando 
o valor presente nesta data, sem a reapresentação das informações comparati-
vas, como permitido pela norma. A adoção acarretou um incremento de 
R$288.937 (Nota 6) no ativo imobilizado, decorrentes do direito de uso sobre os 
aluguéis de imóveis e de maquinas e equipamentos, e no passivo de arrenda-
mento mercantil. O aumento do passivo de arrendamento é decorrente do reco-
nhecimento do direito de uso dos ativos, que resulta a adição da dívida líquida da 
Companhia. A depreciação e os juros são reconhecidos na demonstração do 
resultado como uma substituição das despesas de arrendamento operacional 
("aluguel"). IFRIC 23/ICPC 22 - "Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o 
Lucro": A interpretação ICPC 22 esclarece como aplicar os requisitos de reco-
nhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamen-
tos de tributo sobre o lucro. A Administração da Companhia deve reconhecer e 
mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo, aplicando os requisi-
tos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, pre-
juízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais 
determinados, aplicando esta Interpretação. Na avaliação da Administração da 
Companhia, não existiram impactos significativos em decorrência da interpreta-
ção, uma vez que todos os procedimentos adotados para a apuração e recolhi-
mento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação e precedentes de 
Tribunais Administrativos e Judiciais. Alterações de normas que ainda não estão 
em vigor: As seguintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB, mas não 
estão em vigor para o exercício de 2019. A adoção antecipada de normas, em-
bora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronun-
ciamento Contábeis (CPC). • Alterações nas referências à estrutura conceitual 
nas normas IFRS: em março de 2018, o IASB emitiu a revisão da Estrutura 
Conceitual para Relatórios Financeiros, substituindo a versão anterior, emitida 
em 2010. Nenhuma mudança será feita nas normas atuais. Contudo, as entida-
des que utilizarem a Estrutura Conceitual para determinar suas políticas contá-
beis para transações, eventos ou condições que não sejam abordados por ne-
nhuma norma específica deverão aplicar a Estrutura Conceitual revisada a partir 
de 1o de janeiro de 2020. As entidades devem considerar se suas políticas con-
tábeis continuam adequadas de acordo com a Estrutura Conceitual revisada. • 
Alterações do IFRS 3: em outubro de 2018, o IASB emitiu alteração do IFRS 3 
sobre a definição de "negócio", que possui data efetiva a partir de 1o de janeiro 
de 2020. A alteração efetuada (i) confirma que um negócio deve incluir inputs e 
processos relevantes, que em conjunto contribuem de forma significativa para a 
criação de outputs; (ii) disponibiliza teste que auxilia na análise sobre se uma 
empresa adquiriu um grupo de ativos e não um negócio; e (iii) estreita as defini-
ções de outputs, cujo foco passa a ser geração de retorno por meio de produtos 
fornecidos e serviços prestados a clientes, excluindo geração de retornos sob a 
forma de redução de custos e outros benefícios econômicos. • Alterações no IAS 
1 e IAS 8: em outubro de 2018, o IASB emitiu a definição de "material" e fez alte-
rações pertinentes no IAS 1 e IAS 8, cuja versão revisada possui data efetiva de 
aplicação a partir de 1o de janeiro de 2020. A definição de "material" ajuda as 
entidades a determinarem se as informações sobre um item, transação ou um 
outro evento qualquer, devem ser fornecidas aos usuários das demonstrações 
financeiras. No entanto, nem sempre essa definição é objetiva, sendo necessá-
rio fazer julgamentos sobre a materialidade na preparação das demonstrações 
financeiras. As alterações efetuadas alinham a redação da definição de material 
em todas as normas do IFRS, incluindo a Estrutura Conceitual. Não há outras 
normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que 
poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Com-
panhia.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa. 2019 2018
Recursos em banco e em caixa 1.848 9.881
Aplicações financeiras 40.547 -

42.395 9.881
As aplicações financeiras consistem em certificados de depósitos bancários (CDB) 
de bancos de primeira linha, são remuneradas em base percentuais da variação 
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e possuem liquidez imediata, com 
baixo risco de mudança de valor em caso de vencimento antecipado.
5. Contas a Receber de Clientes 2019 2018
Contas a receber de clientes 79.794 76.187
Referem-se majoritariamente a contas a receber de operadoras de cartão 
de crédito.

6. Imobilizado
Taxa anu-
ais de de-
preciação

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2018 Adições
Baix-

as

Trasn-
ferên-

cia

Em 31 de 
dezem-
bro de 

2019
Custo
Terrenos - 22.006 - - - 22.006
Edificações 2% até 10% 59.613 6.528 - 306 66.447
Benfeitoria em imóvel 
de terceiros

Tempo do 
contrato 111.700 15.414 (37) 453 127.530

Máquinas e 
equipamentos 10% 38.231 5.660 (31) - 43.860
Móveis e utensílios 10% 11.153 - - - 11.153
Outros Ativos Fixos 10% a 20% 11.653 1.057 (219) 304 12.795

Direito de uso – IFRS 16
Tempo do 
contrato - 309.759 (329) - 309.430

Imobilizado em progresso 1.065 8.998 - (1.063) 9.000
255.421 347.416 (616) - 602.221

Depreciação
Edificações (21.686) (1.549) - - (23.235)
Benfeitoria em imóvel 
de terceiros (44.871) (9.590) 37 - (54.424)
Máquinas, equipamen-
tos e instalações (20.231) (3.652) 31 - (23.852)
Móveis e utensílios (9.747) (207) - - (9.954)
Outros Ativos Fixos (9.166) (1.437) 172 - (10.431)
Direito de uso – IFRS 16 - (20.822) 329 - (20.493)

(105.701) (37.257) 569 - (142.389)
Total imobilizado 149.720 310.159 (47) - 459.832
Impairment de ativos não financeiros. O imobilizado e outros ativos não cir-
culantes, inclusive os ativos intangíveis, são revistos para se identificar perdas 
não recuperáveis sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indica-
rem que o valor contábil pode não ser recuperável. Quando aplicável, a perda é 
reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor 
recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de 
um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no nível mais baixo 
para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. Arrenda-
mentos. (i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial. O balanço patrimonial 
contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos: 

31 de dezembro de 2019 1º de janeiro de 2019
Ativos de direito de uso Imóveis 288.937 301.927
Passivos de arrendamentos
Circulante 9.935 15.048
Não circulante 288.358 286.879
(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado. As demonstrações do 
resultado incluem os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:

2019
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso 
 (incluído em custos e despesas) 20.822
Despesas com juros (incluídas nas despesas financeiras) 25.110
A Companhia aluga complexos hoteleiros e andares de prédios comerciais para 
sua área administrativa. Em geral, os contratos de aluguel são realizados por 
períodos fixos de 5 anos a 30 anos. Os prazos dos arrendamentos são negocia-
dos individualmente e contêm uma ampla gama de termos e condições diferen-
ciadas. Os contratos de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, porém 
os ativos arrendados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos. 
Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram clas-
sificados como arrendamentos financeiros ou operacionais. A partir de 01 de 
janeiro de 2019, os arrendamentos são reconhecidos como um ativo de direito 
de uso e um passivo correspondente na data em que o ativo arrendado se 
torna disponível para uso pela Companhia. Cada pagamento de arrendamento 
é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despesas financeiras 
são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. O ativo 
de direito de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do 
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Os ativos e passivos pro-
venientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. 
Os passivos de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos 
de arrendamentos a seguir: • pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos 
na essência, menos quaisquer incentivos de arrendamentos a receber; • pa-
gamentos variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou 
de taxa; • valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo 
com as garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamentos são des-
contados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento. Caso essa taxa 
não possa ser prontamente determinada, a taxa incremental de empréstimo do 
arrendatário é utilizada, sendo esta a taxa que o arrendatário teria que pagar 
em um empréstimo para obter os fundos necessários para adquirir um ativo de 
valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e condições 
equivalentes. A Companhia está exposta a potenciais aumentos futuros nos 
pagamentos de arrendamentos variáveis com base em um índice ou taxa, os 
quais não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice 
ou taxa são concretizados, o passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado 
em contrapartida ao ativo de direito de uso. Os pagamentos de arrendamentos 
são alocados entre o principal e as despesas financeiras. As despesas finan-
ceiras são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento para 
produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada período. Os ativos de direito de uso são mensurados ao cus-
to, de acordo com os itens a seguir: • o valor da mensuração inicial do passivo 
de arrendamento; • quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data 
inicial, ou antes dela, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; • 
quaisquer custos diretos iniciais; e. • custos de restauração.Os ativos de direito 
de uso geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do 
arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Se a Companhia estiver 
razoavelmente certa de que irá exercer uma opção de compra, o ativo do direito 
de uso é depreciado ao longo da vida útil do ativo subjacente. Os pagamentos 
associados a arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de bai-
xo valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no resultado. 
Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou 
menos. Os ativos de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens 
de mobiliário de escritório. Passivos de arrendamento. As movimentações 
dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
Saldo em 1º de janeiro de 2019 301.927
Juros provisionados 25.110
Adição por novos contratos ou renovação 7.832
Pagamentos (36.576)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019 298.293
A Companhia apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos com 
base nas datas de vencimento. Os valores estão apresentados com base nas 
presta ções não descontadas: 

2019
2020 301.597
2021 302.105
2022 297.794
2023 283.150
2024 263.372
2025 241.373
Ativos de direito de uso. Os direitos de uso foram classificados na rubrica 
“Direitos de uso – IFRS 16”, do ativo imobilizado. A movimentação de saldos 
dos ativos de direito de uso é evidenciada abaixo: 
Saldo dos ativos de direito de uso em 1º de janeiro de 2019 301.927
Adição por novos contratos 7.832
Despesa de depreciação (20.822)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2019 288.937

A movimentação de saldos dos ativos de direito de uso é evidenciada abaixo:
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2019 288.937
 Adição por novos contratos 13.401
 Despesa de depreciação (21.366)
 Baixa (39)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2020 280.933
 Adição por novos contratos 46.636
 Despesa de depreciação (22.454)
 Baixa (4)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2021 305.111
7. Estadas Não Consumidas: 2021 2020
Estadas não consumidas 277.365 110.952
Créditos de clientes para uso futuro 15.264 70.079

292.629 181.031
Estadas não consumidas referem-se a reservas de clientes para estadias a 
serem consumidas futuramente no prazo máximo de um ano. Créditos de 
clientes para uso futuro são créditos concedidos aos Clientes que devido a 
crise da COVID-19, ficaram impossibilitados de utilizar, tanto nos Villages do 
Brasil, quanto nos Villages do mundo. 8. Patrimônio Líquido: a) Capital so-
cial - Em 31 de dezembro de 2021, o capital social subscrito e integralizado 
era composto por 198.111.661 ações ordinárias sem valor. O valor do capital 
é de R$ 198.111.663,69. A participação de acionistas domiciliados no exte-
rior no capital social está representada por 198.111.660 ações ordinárias sem 
valor nominal. b) Dividendos - Aos acionistas é assegurada a distribuição de 
dividendos de, no mínimo 25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado 
segundo a Lei 6.404/76. Em face dos prejuízos acumulados da Companhia, 
não foram propostos dividendos em 2021 e em 2020. 9. Prejuízos Fiscais e 
Bases Negativas da Contribuição Social: Em 31 de dezembro de 2021, os 
prejuízos fiscais e as bases negativas de contribuição social acumulados to-
talizavam R$309.586 e R$309.660, respectivamente (Em dezembro de 2020, 
R$289.968 e R$289.885, respectivamente sem prazo de prescrição para fins 
de compensação, limitada a 30% do lucro tributável do exercício em que hou-
ver a compensação. Em razão dos prejuízos acumulados recorrentes e da 
incerteza neste momento quanto à utilização desses créditos fiscais no futuro, 
não foram consignados nas informações financeiras do exercício o imposto 
de renda e a contribuição social diferidos. Os referidos créditos fiscais se-
rão registrados somente por ocasião da apuração de resultado tributável em 
exercícios fiscais futuros. 10. Partes Relacionadas: No curso da operações 

da Companhia, direitos e obrigações são gerados entre partes relacionadas, 
provenientes de operações de venda e compra de serviços e operações de 
mútuos, pactuadas em condições baseadas em contrato e em condições de 
mercado. a. Transações e saldos: Os saldos das operações com partes rela-
cionadas estão assim demonstrados:
Partes relacionadas Dez/20 Movimento do ano Dez/21
Club Med AMS - (31.632) (31.632)
Club Med Férias - (30.888) (30.888)
Ativo - (62.520) (62.520)
Club Med Paris (483) - (483)
Itaparica S/A (2.022) (93) (2.115)
Club Med Miami (454) - (454)
STE Operadora (50) - (50)
Club Med MAS (1.252) 1.252 -
Club Med Férias 320 (320) -
Passivo (3.941) 839 (3.102)
b. Resultado: Receita de comissão e estadas: 2021 2020
CLUB MED Férias 3.832 27.801
11. Instrumentos Financeiros: Em 31 de dezembro de 2021, os valores con-
tábeis dos instrumentos financeiros da Companhia registrados no balanço, 
refletem praticamente os seus valores de mercado, considerando variáveis 
e estimativas praticados no mercado para operações de prazo e risco simi-
lares.  Principais Fatores de Risco da Companhia: a) Risco de taxa de juros: 
Em relação ao risco de taxa de juros, da Companhia incorrer em perdas por 
conta de flutuações nas taxas de juros, que aumentem as despesas finan-
ceiras relativas aos passivos captados junto ao mercado. A Companhia não 
vem celebrando contratos de derivativos para cobrir esses riscos, mas vem 
monitorando continuadamente as taxas de juros de mercado e a flutuação 
das moedas estrangeiras, a fim de observar eventual necessidade de contra-
tação desses instrumentos. Risco de crédito: O risco de crédito é minimizado 
pelo fato de aproximadamente 93% das vendas da Companhia serem realiza-
das através de cartões de crédito administrados por terceiros. A Companhia 
vem monitorando continuadamente a posição de seus recebíveis, a fim de 
observar possíveis perdas e consequentemente avaliar eventual necessidade 
de registro de provisão para créditos de liquidação duvidosa. 12. Passivos 
Contingentes: Os passivos contingentes decorrentes de litígios em discussão 

estão, em sua maioria, conservadoramente amparados por depósitos judiciais 
e, quando aplicável, por provisões de montante equivalente às perdas estima-
das como prováveis, de acordo com as avaliações de riscos procedidas pelos 
advogados da Companhia, em conjunto com a Administração.

Am-
biental Cível Criminal Fiscal

Traba-
lhista Total

31 de dezembro de 2020 105 913 - 1.629 15.449 18.096
Acréscimos de provisão 9 966 34 6.215 7.224
Reversão de provisão por uso (114) (185) 0 (5.796) (6.095)
Redução de provisão - (231) 0 (769) (1000)
31 de dezembro de 2021 - 1.463 - 1.663 15.099 18.225
Causas Possíveis em dez/21 - 3.352 12 3.330 38.212 44.906
13. Custos e Despesas Administrativas: 2021

Custos Adminstrativas Total
Pessoal e encargos sociais - 88.720 88.720
Refeições e bebidas 53.348 - 53.348
Comissão de vendas 2.330 16.932 19.262
Terceirizados 15.031 1.734 16.765
Manutenção e reparos - 17.017 17.017
Outros 2.251 - 2.251
Energia eletrica 2.014 12.078 14.092
Comissão de cartão de crédito 9.541 - 9.541
Propaganda e publicidade - 6.868 6.868
Viagens e estadia - 2.845 2.845
Telecomunicações - 6.135 6.135
Transporte - 2.657 2.657
Alugueis (3.650) (148) (3.798)

80.865 154.838 235.703
14. Cobertura se Seguros (Não Auditado): Em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia apresentava cobertura de seguros contra danos materiais para os 
bens do ativo imobilizado, incêndio e danos elétricos por valores considerados 
pela Administração suficientes para cobrir eventuais sinistros. Os bens estão 
segurados por um montante aproximado de R$ 1.0 bilhões.

Thomas Bertrand Auguste Bally - Diretor Financeiro
Claudio Medeiros Lima - CPF 014.924.007-42 - CRC 084.443-O RJ - Contador

Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores do Club Med Brasil S.A. Opi-
nião: Examinamos as demonstrações financeiras do Club Med Brasil S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimô-
nio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais polí-
ticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posi-
ção patrimonial e financeira do Club Med Brasil S.A. em 31 de dezembro de 
2021, 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 e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“Inter-
national Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International 
Accounting Standard Board - IASB”. 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 auditor 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 profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade - CFC, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de au-
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ou-
tras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o 
relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Admi-
nistração, e não expressamos nenhuma forma de conclusão de auditoria so-
bre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financei-
ras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fa-
zê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com 
as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base 
no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relató-
rio da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos 
nada a relatar a esse respeito. Responsabilidade da Administração e da 
governança sobre as demonstrações financeiras: A Administração é res-
ponsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi-
nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as 

normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Companhia continuar operando e divulgando, quando aplicável, os as-
suntos relacionados com a sua continuidade operacional e com 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 opera-
ções. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com res-
ponsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções 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 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 detecta as eventu-
ais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi-
nanceiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e 
mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identifi-
camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações finan-
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e exe-
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como ob-
temos 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, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevan-
tes 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 contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração. Concluímos sobre a ade-

quação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade opera-
cional 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 Compa-
nhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar a aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações 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, eventos 
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 transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre ou-
tros 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. Fornecemos 
também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos 
com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de inde-
pendência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos 
que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram obje-
to de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos 
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das de-
monstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, consti-
tuem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em 
nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido 
divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente 
raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso rela-
tório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de 
uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o inte-
resse público.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2022
Expertisa Auditores Independentes
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Sexta-feira, 20/05/2022.
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