Sexta-feira, 24/06/2022.

Marginal 16K Empreendimentos
Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ: 28.132.277/0001-97
Balanços patrimoniais - em 31/12/21 e 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)
Ativo
Nota
31/12/21
31/12/20
Circulante
215.486
213.566
Caixa e equivalentes de caixa
4
1.800
135
Outros créditos
270
1
Estoque
5
213.359
213.359
Impostos a recuperar
57
71
Total do ativo
215.486
213.566
Passivo e patrimônio líquido
Nota
31/12/21
31/12/20
Circulante
76
73
Fornecedores
7
48
52
Tributos e contribuições sociais
8
28
21
Não circulante
130.807
130.197
Debêntures
9
130.642
130.032
Depósito caução
165
165
Patrimônio líquido
10
84.602
83.296
Capital social
145.600
145.600
Capital a integralizar
(4.570)
(15.970)
Prejuízos acumulados
(56.428)
(46.334)
Total do passivo e patrimônio líquido
215.486
213.566
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)
Capital social
Prejuízos
Subscrito À integralizar acumulados Total
Saldos em 31/12/19
125.000
(6.700)
(35.689) 82.611
Aumento de capital social
20.600
(20.600)
Integralização do capital
11.330
- 11.330
Prejuízo líquido do exercício
(10.645) (10.645)
Saldos em 31/12/20
145.600
(15.970)
(46.334) 83.296
Aumento de capital social
Integralização do capital
11.400
- 11.400
Prejuízo líquido do exercício
(10.094) (10.094)
Saldos em 31/12/21
145.600
(4.570)
(56.427) 84.602
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Cia. foi constituída em 07/07/17, originalmente
com o nome de NK 003 Empreendimentos e Participações S.A., e posteriormente por meio da 2ª
Alteração do Contrato Social de 14/09/17, alterou a razão social para Marginal 16K Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A., tendo por objeto social, a) aquisição para fins comerciais de imóveis, ativos ou direitos, b) venda e locação de projetos imobiliários (edifícios),
residências, terrenos e qualquer outro tipo de imóvel; c) administração, direta ou indireta,
e desenvolvimento de projetos imobiliários; d) participação em quaisquer outras sociedades,
que tenham como objeto social as atividades anteriormente descritas, como sócio, acionista ou
quotista; e e) administração de ativos próprios ou de terceiros. A Cia. tem sede na Rua Doutor
Renato Paes de Barros, nº 955, 12º andar, CEP: 04530-001, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo. A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Administração da Cia. em
20/05/22. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis: 2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrangem a legislação societária brasileira, e os Pronunciamentos, Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas
pelo IASB (IFRS). As demonstrações contábeis da Cia. apresentam informações comparativas
em relação ao exercício anterior. As demonstrações contábeis evidenciam todas as informações
relevantes próprias das demonstrações contábeis e somente elas, as quais estão consistentes
com as utilizadas pela administração na sua gestão. 2.2. Continuidade: A Administração avaliou
a capacidade da Cia. em continuar operando normalmente e está convencida de que ela possui
recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não
tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre
a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional dos negócios da Cia. Moeda funcional
e moeda de apresentação: Essas demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de
Reais (R$ mil), que é a moeda funcional e de apresentação da Cia. 2.3. Uso de estimativas e
julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação de políticas contábeis, os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas, e certas divulgações em Notas Explicativas nº 3. Os resultados reais podem divergir
dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões
com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são
revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 3. Principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente
a todos os exercícios apresentados e para as demonstrações contábeis da Cia. a) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e saldos em conta
movimento, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são utilizados
na gestão das obrigações de curto prazo. b) Estoques: Demonstrados ao custo de aquisição, que
não excede ao seu valor líquido realizável. Os imóveis destinados a venda são revisados para
avaliar a recuperação do valor contábil, quando eventos ou mudanças no cenário macroeconômico indicarem que o valor contábil não é recuperável. c) Avaliação do valor recuperável de
ativos (teste de “impairment”): A Administração revisa periodicamente o valor contábil líquido
de seus ativos, em especial, os imóveis destinados à venda, com o objetivo de avaliar eventos
ou mudanças nas circunstâncias econômicas que possam indicar deterioração ou perda de seu
valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede
o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração, ajustando o valor contábil líquido
ao valor recuperável. d) Outros ativos circulantes e não circulantes: Apresentados ao valor de
custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias
auferidos. e) Obrigações por empréstimos e financiamentos - Debêntures: São reconhecidos,
inicialmente, pelo valor justo, no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos de
transação nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos, juros e variações monetárias e cambiais conforme previsto
contratualmente, incorridos até as datas dos balanços. f) Outros passivos: Reconhecidos no
balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou como resultado de eventos passados,
sendo provável que recursos econômicos sejam requeridos para liquidá-los. Alguns passivos
envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos
e registrados por meio de provisão. As provisões são registradas tendo como base as melhores
estimativas do risco envolvido. g) Provisões: Uma provisão é reconhecida, em função de um
evento passado, se a Cia. tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de
maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para líquidar a obrigação.
As provisões são apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma
taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro
no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos financeiros incorridos são registrados no
resultado. Provisões para contingências relacionadas a processos trabalhistas, fiscais e cíveis,
nas instâncias administrativas e judiciais, são reconhecidas com base nas opiniões dos assessores jurídicos e nas melhores estimativas da Administração da Cia. sobre o provável resultado
dos processos pendentes na data do balanço. h) IR e Contribuição Social: As despesas de IR e
Contribuição Social do período compreendem os impostos correntes e diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, calculados com base nas alíquotas
de 15%, acrescidos de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para IR e 9% sobre o
lucro tributável para Contribuição Social. i) Apuração do resultado: O resultado das operações
é apurado em conformidade com o regime contábil da competência. j) Receita de locação: A
receita de locação é composta por aluguéis de imóveis próprios cujas unidades ainda não foram
alienadas, contudo a intenção final da Cia. é a venda. Estas receitas são registradas no período
em ocorrem, em conformidade com o regime de competência. k) Demonstrações dos fluxos de
caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram elaboradas pelo método indireto partindo das
informações contábeis, em conformidade com as instruções contidas no CPC 3 - Demonstração
dos fluxos de caixa. 3.1. Adoção das normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) novas e revisadas: Normas e interpretações novas e revisadas de aplicação obrigatória a partir
de 1º/01/21: No exercício corrente, a Cia. não adotou as alterações e novas interpretações às
IFRS e aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Conselho das Normas
Internacionais de Contabilidade (International Accounting Standards Board - IASB) e pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis - CPC, respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor
para períodos anuais iniciados em ou após 1º/01/21.
Em vigor para períodos
Norma ou interpretação
Descrição
anuais iniciados em ou após
Alterações ao CPC 48/ IFRS 9, CPC
da Taxa de Juros
38/ IAS 39, CPC 40 (R1) / IFRS 7, CPC Reforma
01/01/21
de Referência – Fase 2
11/ IFRS 4 e CPC 06 (R2)/ IFRS 16
A adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas não resultou em impactos relevantes
sobre a posição patrimonial e financeira e os resultados da Cia. ou sobre as divulgações nestas
demonstrações contábeis. Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não
aplicáveis: Na data de autorização destas demonstrações contábeis, a Cia. não adotou as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não estão aplicáveis,
como segue:
Em vigor para períodos
Norma ou interpretação
Descrição
anuais iniciados em
ou após
Alterações ao CPC 15 (R1)/ Referência à Estrutura Conceitual
01/01/22
IFRS 3
- Recursos Antes do
Alterações ao CPC 27/ IAS 16 Imobilizado
01/01/22
Uso Pretendido
Contratos Onerosos - Custo de
Alterações ao CPC 25/ IAS 37
01/01/22
Cumprimento do Contrato
Alterações ao CPC 37 (R1)/ IFRS Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRS
1, CPC 48/ IFRS 9, CPC 06 (R2)/
01/01/22
2018–2020
IFRS 16 e CPC 29/ IAS 41
CPC 50/ IFRS 17
Alterações ao CPC 26/ IAS 1

Contratos de Seguros
Classificação de Passivos como
Circulantes ou Não Circulantes

01/01/23
01/01/23

Alterações ao CPC 26/ IAS 1 e
IFRS Practice Statement 2 – Divulgação de Políticas Contábeis
01/01/23
Making Material Judgments
Alterações ao CPC 23/ IAS 8 Definição de estimativas contábeis
01/01/23
Venda ou Constituição de Ativos
Alterações ao CPC 36 (R3)/ IFRS entre
Postergada
um Investidor e sua Coligada indefinitivamente
10 e CPC 18 (R2)/ IAS 28
ou Joint Venture
Atualmente, a administração está conduzindo uma análise dos impactos que poderão advir com
a adoção das normas e interpretações novas e revisadas supracitadas em suas demonstrações
contábeis. Contudo, com base nas análises realizadas até o momento, a Administração não
espera impactos relevantes sobre as demonstrações contábeis da Cia. em decorrência da adoção
dessas normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis.
4. Caixa e equivalentes de caixa:
31/12/21
31/12/20
Banco conta movimento
Aplicações financeiras
1.800
135
1.800
135

Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31/12/21 e 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)
Nota
31/12/21
31/12/20
Receita bruta de produtos e serviços
2.619
225
(-) Impostos
(110)
(8)
Receita operacional líquida
11
2.509
217
Despesas operacionais
Gerais e administrativas
12
(4.810)
(5.251)
Despesas tributárias
(138)
(3)
Resultado antes do efeito financeiro
(2.439)
(5.037)
Despesas financeiras
(7.681)
(5.601)
Receitas financeiras
26
17
Resultado financeiro, líquido
13
(7.655)
(5.584)
Prejuízo antes do IR e Contribuição Social
(10.094)
(10.620)
Imposto de renda
14
(15)
Contribuição social
14
(8)
(10.094)
(10.643)
Prejuízo do exercício
Quantidade de ações
145.600.000 145.600.000
Prejuízo por ação
(0,00007)
(0,00007)
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31/12/21 e 2020
(Em milhares de Reais, exceto quando demonstrado de outra forma)
31/12/21
31/12/20
Prejuízo do exercício
(10.094)
(10.643)
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício
(10.094)
(10.643)
Em 31/12/21, as aplicações financeiras da Cia. estavam representadas, substancialmente, por
operações de renda fixa, de emissão de instituições financeiras de primeira linha, sendo resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data das respectivas operações. 5. Estoques: Em 18/09/17, foi
celebrado Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel entre a Cia. e a
Neibenfluss Empreendimentos Ltda., então legítima proprietária das Unidades Autônomas, referente à aquisição de 50 conjuntos comerciais na modalidade de escritórios corporativos (“Unidades Autônomas”), que, em conjunto, compõem a torre comercial Urbanity Corporate. Os conjuntos
comerciais foram incorporados sobre terreno objeto da matrícula nº 407.967 do 11 Registro de
Imóveis de São Paulo, tendo sido a incorporação registrada sob o R.-6 da matrícula nº 381.380,
do mesmo Registro de Imóveis. Em 29/12/17, foi celebrado entre a Cia. e a Neibenfluss Empreendimentos Ltda. o Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária
em Garantia e Outras Avenças, concluindo a aquisição pela Cia. das Unidades Autônomas, já
registradas em matrículas individualizadas abertas pelo 11 Registro de Imóveis de São Paulo. A
Cia. também alienou fiduciariamente as Unidades Autônomas em favor de credor fiduciário, em
cumprimento das obrigações assumidas pela Cia. na emissão das debêntures mencionadas na
Nota Explicativa nº 9. Estes ativos estão registrados pelo valor original de aquisição. Ao longo de
2020, a Cia. realizou benfeitorias no imóvel. O imóvel foi adquirido com a finalidade de venda.
31/12/21
31/12/20
Imóveis concluídos
204.500
204.500
Benfeitorias
8.859
8.859
213.359
213.359
Alocação proporcional
Conjuntos
do Preço de aquisição
41
3.650
42
4.360
51
3.668
52
4.195
61
3.668
62
4.195
71
3.668
72
4.195
81
3.583
82
4.195
91
4.093
92
4.195
101
4.093
102
4.195
111
4.093
112
4.195
121
4.093
122
4.195
131
4.093
132
4.195
141
4.093
142
4.195
151
4.093
152
4.195
161
4.093
162
4.195
171
4.093
172
4.195
181
4.093
182
4.195
191
4.093
192
4.195
201
4.093
202
4.195
211
4.093
212
4.195
221
4.093
222
4.195
231
4.054
232
4.195
241
3.974
242
4.195
251
3.974
252
4.195
261
3.974
262
4.195
271
3.974
272
4.195
281
3.974
282
4.195
204.500
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): A Cia. revisa periodicamente a existência de indicação de que seus itens de estoque possam ter sofrido desvalorização. Havendo
tal indicação, a Cia. define o valor recuperável de seus estoques, através de laudo de avaliação
emitido por empresa especializada. Em 15/02/21, foi emitido laudo de avaliação, por empresa
especializada, com objetivo de avaliar o valor de mercado do empreendimento. O resultado da
avaliação demonstra que o valor de mercado é superior ao valor registrado contabilmente. Para
análise de impairment, o laudo considerou o método comparativo direto de dados de mercado.
Em 31/12/21, a Cia. não identificou indícios de desvalorização nos Estoques. 6. Despesas antecipadas: Em fevereiro de 2021, foi realizado o parcelamento de IPTU relativo ao período de 2021
no montante de R$ 2.145, a serem pagos em dez parcelas.
31/12/21
31/12/20
IPTU 2021
2.145
IPTU apropriado
(2.145)
7. Fornecedores:
31/12/21
31/12/20
Lustres Yamamura Ltda.
1
1
Feuertec Engenharia e Comercio de Produtos de Segurança Ltda.
Dormakaba Brasil Soluções de Acesso Ltda.
1
1
CBRE Consultoria do Brasil Ltda.
9
Buildings Servicos de Internet Ltda.
1
Microblue Soluções Integ. em TI e Proj. Corp. Ltda-ME
41
41
Real SRR Publicidade e Marketing
4
48
52
8. Tributos e contribuições sociais:
31/12/21
31/12/20
Impostos retidos na fonte
INSS Retido S/Cessão Mão-de-obra
2
2
Retenção de CSLL, PIS e COFINS
1
1
PIS a recolher
4
COFINS a recolher
21
IRPJ
11
CSLL
7
ISS terceiros
28
21
9. Debêntures: A Cia. celebrou Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única da Espécie Quirografária, a Ser Convolada
em Garantia Real, para Colocação Privada da Marginal 16K Empreendimentos Imobiliários e
Participações S.A, tratando da emissão de 130.000 (cento e trinta mil) debêntures com valor
unitário de R$ 1.000 (mil reais), totalizando R$ 130.000 (cento e trinta milhões de reais). As
debêntures emitidas têm vencimento em 15/09/23.
31/12/21
31/12/20
Debêntures
130.000
130.000
Juros
642
32
Não circulante
130.642
130.032
Entre outras obrigações normalmente assumidas em operações desta natureza, a Cia. tem obrigação de manter Índice Financeiro, calculado como quociente da divisão da Dívida Líquida pelo
saldo de estoque, igual ou inferior a 70% (setenta por cento). Em 31/12/21, a Dívida Líquida,
calculada como visto abaixo, apresentou saldo de R$ 128.890 enquanto a rubrica estoque apresentou saldo de R$ 213.359, de maneira que o Índice Financeiro na data fosse 60,41%, em
conformidade com a obrigação assumida pela Cia. com relação ao Índice Financeiro.
Valor
Debêntures
130.642
Contas a pagar
48
Dívida total
130.690
Caixa e equivalente de caixa
(1.800)
Dívida líquida
128.890
Dívida líquida
128.890
Estoque
213.359
Índice Financeiro
60,41%
10. Patrimônio líquido: a. Capital Social: Em 03/08/20, a Cia. realizou um aumento de capital no
valor de R$20.600 mil (vinte milhões e seiscentos mil reais) mediante a emissão de 20.600.000
(vinte milhões e seiscentos mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, em
tudo iguais às ações já existentes, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada ação, totalmente
subscrito naquela data pelo acionista da Cia., H.I.G. Real Estate I – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia Investimento no Exterior, à serem integralizados em até 1 ano. Após
esse aumento, o capital social da Cia., anteriormente de R$ 125.000 mil (cento e vinte e cinco
milhões de reais), passa a ser de R$ 145.600 (cento e quarenta e cinco milhões e seiscentos mil
reais), representado por 145.600 (cento e quarenta e cinco milhões e seiscentos mil) de ações

Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31/12/21 e 2020
(Em milhares de Reais)
31/12/21
31/12/20
Prejuízo do exercício
(10.094)
(10.643)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o
caixa gerado pelas atividades operacionais
Encargos de empréstimos e financiamentos
7.681
5.598
(2.413)
(5.045)
Variação nos ativos e passivos operacionais
Variação em impostos a recuperar
(16)
Variação em outros créditos
(268)
Variação em estoques
(1.139)
Variação em despesas antecipadas
14
Variação em fornecedores
4
10
Variação em tributos e contribuições sociais
(7)
16
Variação em contas a pagar
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais
(2.670)
(6.174)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(7.065)
(5.864)
Integralização de capital social
11.400
11.330
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos
4.335
5.466
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
1.665
(708)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
135
843
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
1.800
135
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa
1.665
(708)
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Acionistas
H.I.G. Real Estate I – Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia

Qtde. de ações % de Participação

145.600
100
145.600
100
b. Reserva legal: A reserva legal é constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos do Art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Em função do prejuízo apurado, não houve constituição de reserva legal nos exercícios findo em 31/12/21 e
2020. c. Dividendos: O Estatuto Social da Cia. determina a distribuição de um dividendo anula mínimo e 25% do lucro líquido do exercício ajustado na forma do Art. 202 da Lei 6.404/76. Em função
do prejuízo apurado, não houve proposta de dividendos nos exercícios findos em 31/12/21 e 2020.
11. Receita operacional, líquida:
31/12/21
31/12/20
Receita operacional bruta
2.619
225
(-) Deduções da receita
(-) PIS
(20)
(1)
(-) COFINS
(91)
(7)
Receita operacional líquida
2.509
217
12. Despesas gerais e administrativas:
31/12/21
31/12/20
Assistência jurídica
80
54
Serviços de consultoria
9
Serviços de auditoria e contabilidade
69
56
Serviços pessoa jurídica
64
627
Outros serviços pessoa jurídica
1
Utilidades e serviços
43
4.443
Água e energia
2
Outras despesas (*)
4.542
69
4.810
5.251
13. Resultado financeiro, líquido:
31/12/21
31/12/20
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
26
17
26
17
Despesas financeiras
Juros s/ debêntures
7.675
5.592
Despesas bancárias
1
Juros incorridos
5
9
7.681
5.601
Resultado financeiro, líquido
(7.655)
(5.584)
14. IR e contribuição social:
31/12/21
Resultado antes do IRPJ e CSLL
(10.094)
Alíquota fiscal vigente
34%
(3.432)
IRPJ e CSLL no exercício
15. Provisão para contingências: Atualmente, a Cia. não tem conhecimento de ser parte (polo
passivo) em ações judiciais, tributárias, trabalhistas e outros processos administrativos, portanto, não constituiu provisão para perdas prováveis estimadas e nem divulgou perdas possíveis.
16. Cobertura de seguros (não auditado): As Cob.s contratadas em 31/12/21 e 2020, são consideradas suficientes para cobrir eventuais prejuízos causados por sinistros ao patrimônio da Cia.
17. Operações com partes relacionadas: Em 31/12/21 e 2020, a Cia. não possuía saldo com
partes relacionadas. 18. Instrumentos financeiros: A Cia. avaliou seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias
de avaliação apropriadas. Entretanto, tanto a interpretação dos dados de mercado, quanto à seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para
se produzir o valor de realização mais adequado. Os instrumentos são administrados por meio de
estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Cia. não
efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.
Ativos:
Classificação de acordo com o CPC 48
Caixa e Bancos
Custo amortizado
Aplicações Financeiras
Custo amortizado
Passivos:
Fornecedores
Custo amortizado
Empréstimos e Financiamentos
Custo amortizado
Em 31/12/21, a Cia. não possuía operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. 19.
Gestão de risco financeiro: A Cia. está exposta a riscos inerentes à natureza de suas operações.
Dentre os principais fatores de risco de mercado que podem afetar o negócio da Cia., destacam-se: a) Risco de taxas de juros: Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos
de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de
mercado. A exposição da Cia. ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se,
principalmente, às obrigações de LP da Cia. sujeitas a taxas de juros variáveis. b) Risco de liquidez: A previsão de fluxo de caixa é realizada de forma individualizada para cada Empresa e agregada pelo departamento financeiro da Cia., que monitora as previsões contínuas das exigências
de liquidez das empresas para assegurar que as mesmas tenham caixa suficiente para atender
às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento
da dívida das Empresas e cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial.
20. Eventos subsequentes: Não ocorreram até a presente data eventos que pudessem alterar de
forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da Cia.
Contador - Marcelo Pfaender de Lima - CRC - RJ - 087435/O-0
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Acionistas e Administradores da Marginal 16K Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. - Rio de Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Marginal
16K Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. (“Cia.”), que compreendem o balanço
patrimonial em 31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Marginal
16K Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. em 31/12/21, 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. 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 contábeis”. Somos independentes em relação à Cia. 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 responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis: A Administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração
pretenda líquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Responsabilidade do auditor independente pela
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis, 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 detectam
as eventuais 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 contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação,
omissão ou representações falsas intencionais; • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às
circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Cia.; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; • Concluímos
sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza significativa em relação
a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Cia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em
continuidade operacional; • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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 outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 20/05/22. BDO RCS Auditores Associados Ltda. - CRC
2 SP 015165/O-8 – S - RJ, Monika Marielle Du Mont Collyer - Contadora CRC 1 RJ 091300/O-6.
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