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Valor justo por meio do resultado  
Caixa e equivalentes de caixa 530.280 199.158
Recebíveis  
Contas a receber (Contrato de Gestão) 53.320 52.499

Passivos  
Pelo custo amortizado  
Fornecedores 87.666 124.723
Partes relacionadas 1.271.100 1.282.451

-
tração da Entidade é o risco de liquidez, no qual, a Entidade possa eventu-

-

Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de 
modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 

-

-

Examinamos as demonstrações 
-

(entidade) que compreende o balanço patrimonial, 
em 31 de dezembro de 2.016, e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 

-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 

-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a po-

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsa-

independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 

cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 

apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva. -

apurado prejuízos operacionais constantes, fato que tornou o capital circu-
lante líquido e o patrimônio líquido negativo. Conforme nota explicativa n° 
1c, a Administração está implementando esforços no sentido de repactuar 
o contrato de gestão para equilibrar os custos e receitas. Nossa opinião 

-
-

vo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 28 de junho 2.012, a entidade protocolou 

de Assistência Social) no Ministério da Saúde, relativo ao triênio 2.013 a 
2.015, em cumprimento ao art. 34 da Lei 12.101/09, sendo que até a data 

01 de agosto de 2.015 foi protocolado novo requerimento de renovação, 
registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61 o qual se encontra aguardan-
do análise em ordem cronológica. O CEBAS esteve válido durante todo 
o exercício de 2.016, por determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 
8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais 
referentes à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a 
imunidade em relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota 
patronal. A cota patronal está de-
monstrada em contas de Despesas no grupo de “Ordenados e Encargos” e 

o resultado do exercício. A 
cota patronal do INSS registrada em contas de resultado não potencializa 

não contém ressalva relacionada a esse assunto. 

A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 

contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 

responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar ope-
rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Enti-
dade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 

Nossos objetivos são ob-

conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da 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 de au-
ditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 

dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 

da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, 

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 

qualquer ganho ou perda, excetuando-se a desoneração da contribuição 

desenvolvimento de suas atividades. 
A Unidade de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Mogi das Cruzes/

de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim como em 
relação à contribuição patronal do INSS. Com relação aos demais tributos 
sobre as atividades próprias, destacamos: PIS (Programa de Integração 
Social) A entidade está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS 
calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei n° 
9.532/97. : 

suas atividades próprias, de acordo com as Leis n° 9.718/98 e 10.833/03. A 
isenção das contribuições usufruídas foram:

Contribuição para o Financiamento 
 da Seguridade Social 465.451 402.667
Contribuição patronal ao INSS 2.977.284 1.692.162
 

de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

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 

para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre 

políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 

adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe in-
certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 

-
nal da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divul-

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 Entidade 

-

correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o ob-
jetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 

-
-
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Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais)
Balanço Patrimonial Nota 31.12.2016 31.12.2015

Ativo/Circulante 21.274 13.292
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 337 776
Aplicação Financeira 3 9.110 –
Contas a Receber 4 8.914 10.135
Impostos a Recuperar 760 575
Despesas Antecipadas e Outros Créditos 2.153 1.806
Não Circulante 450.264 487.556
Contas a Receber 13.642 7.379
Depósitos Judiciais 60 55
Propriedades para Investimento 5 433.861 475.310
Imobilizado 2.695 4.805
Intangível 6 7
Total do Ativo 471.538 500.848

Balanço Patrimonial Nota 31.12.2016 31.12.2015
Passivo e Patrimônio Líquido/Circulante 36.657 34.375
Empréstimos e Financiamentos 6 35.618 31.283
Adiantamento de Clientes 321 1.629
Salários e Encargos Sociais 9 6
Impostos, Taxas e Contribuições 511 628
Outras Contas a Pagar 198 829
Não Circulante 268.160 322.351
Impostos Diferidos 939 2.220
Empréstimos e Financiamentos 6 263.851 289.458
Transações e Saldos com Partes Relacionadas 3.370 30.673
Patrimônio Líquido 166.721 144.122
Capital Social 7 97.841 111.529
Reservas de Lucros 68.880 32.593
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 471.538 500.848

Demonstração do Resultado 31.12.2016 31.12.2015
Receita Líquida 205.753 77.791
Custo dos Imóveis Vendidos (42.534) (1.733)
Custo das Locações (6.797) (9.348)
Lucro Bruto 156.422 66.710
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e Administrativas (273) (4.201)
Despesa com Vendas (4.578) –
Outras Receitas Operacionais, Líquidas 200 1.284
Lucro antes do Resultado Financeiro 151.771 63.793
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras 5.223 431
Despesas Financeiras (38.860) (38.531)
Lucro antes do IR e da Contribuição Social 118.134 25.693
IR e Contribuição Social: Correntes (37.613) (6.238)
Lucro Líquido do Exercício 80.521 19.455

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido
Reserva de Lucros

Capital Retenção
Lucro  

(Prejuízo)
Social de Lucros Acumulado Total

Saldos em 31.12.2014 111.529 21.188 – 132.717
Lucro Líquido do Exercício – – 19.455 19.455
Destinação do Lucro do Exercício:
 Juros sobre Capital Próprio – – (8.050) (8.050)
Reserva de lucros – 11.405 (11.405) –
Saldos em 31.12.2015 111.529 32.593 – 144.122
Aumento de capital 36.312 – – 36.312
Redução de capital (50.000) – – (50.000)
Lucro Líquido do Exercício – – 80.521 80.521
Destinação do Lucro do Exercício:
 Juros sobre Capital Próprio – – (10.400) (10.400)
 Dividendos Distribuídos – (33.834) – (33.834)
Reserva de Lucros – 70.121 (70.121) –
Saldos em 31.12.2016 97.841 68.880 – 166.721

Demonstração dos Fluxos de Caixa 31.12.2016 31.12.2015
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 80.521 19.455
Ajustes para Reconciliar o Lucro Líquido
 do Exercício com o Caixa Líquido Gerado
  pelas: Depreciações e Amortizações 6.797 9.348
Encargos Financeiros de Empréstimos
 e Financiamentos 38.350 38.796
Caixa Gerado nas Operações 125.668 67.599
Variação de Ativos e Passivos (18.023) (4.424)
Caixa Líquido Aplicado nas
 Atividades Operacionais 107.645 63.175
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Partes Relacionadas (27.303) 10.966
Aumento de Capital 36.312
Redução de Capital (50.000)
Aquisições/Baixas de Bens de Propriedades
 de Investimento, Imobilizado e Intangível 36.763 (6.819)
Caixa Líquido Gerado pelas (Aplicado nas)
 Atividades de Investimento (4.228) 4.147
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
 Pagamento de Empréstimos (59.622) (59.265)
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos (44.234) (8.050)
Caixa Líquido Aplicado nas
 Atividades de Financiamento (103.856) (67.315)
(Redução) Aumento do Saldo de Caixa
 e Equivalentes de Caixa (439) 7
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Início do  Exercício 776 769
Caixa e Equivalentes de Caixa
 no Fim do Exercício 337 776
Variação Líquida de Caixa e
 Equivalentes de Caixa (439) 7

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Top Center Empreendimentos e Participações 
Ltda. (“Companhia”) é uma Companhia constituída no Brasil, com sede na 
Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 153, 12º andar (parte), Vila Nova 
Conceição - São Paulo - SP - Brasil. A Companhia possui atualmente um 
portfólio de imóveis localizado principalmente no Estado de São Paulo. O 
objeto da Companhia contempla as seguintes atividades: (a) Administração 
de empreendimentos imobiliários próprios ou de terceiros, inclusive 
shopping centers, (b) Compra e venda de imóveis prontos ou a construir, 
residenciais e comerciais, terrenos ou frações ideais, (c) Locação de bens 
imóveis, (d) Exploração de estacionamento rotativo, (e) Execução de outras 
atividades afins ou correlatas ao seu objeto social, (f) Participação no capital 
de outras companhias. 2. Resumo das principais práticas contábeis: 
2.1  Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas preparadas de acordo com as normas 
internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting 
Standards - IFRS”) emitidas pelo “International Accounting Standards Board 
- IASB” e as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A Administração afirma que 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras 
estão sendo evidenciadas, e que correspondem as utilizadas por ela na sua 
gestão. 2.2 Bases de apresentação: As demonstrações financeiras foram 
elaboradas com base no custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações 
pagas em troca de ativos. 2.3 Propriedades de investimento: A Companhia 
optou por manter suas propriedades de investimento registradas por valor 
de custo deduzido das depreciações acumuladas, por entender que esta 
seja a informação de melhor qualidade existente para empresas que atuam 
no setor de investimentos imobiliários com objetivo de renda de locação. 2.4 
Caixa e equivalentes de caixa: Incluem os montantes de caixa, fundos 
disponíveis em contas bancárias de livre movimentação e aplicações 
financeiras com conversibilidade imediata em caixa e com insignificante 
risco de mudança no valor, principalmente cotas de fundo de investimento, 
certificados de depósitos bancários e debêntures. As aplicações financeiras 
são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do 
balanço, não superando o valor de mercado. 2.5 Passivos financeiros e 
instrumentos de capital outorgados pela Companhia: Classificação 
como dívida ou instrumento de capital: Os instrumentos de dívida e os 
instrumentos de capital são classificados como passivos financeiros ou de 
capital de acordo com a natureza do contrato. 2.6 Receita de locação/
arrendamentos operacionais: As receitas de aluguel oriundas de 
arrendamentos operacionais são  reconhecidas pelo método linear pelo 
período de vigência do arrendamento em questão. 2.7 Imobilizado: 
Edificações utilizadas no fornecimento de serviços, ou para fins 

administrativos, estão demonstradas no balanço patrimonial a valores de 
custo, menos depreciação acumulada e eventuais perdas por impairment. 
Os outros ativos imobilizados estão demonstrados ao valor de custo, 
deduzido de depreciação e perda por impairment acumuladas. A vida útil 
estimada, os valores residuais e o método de depreciação são revisados no 
fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é 
contabilizado prospectivamente. Os ganhos ou as perdas oriundos da venda 
ou baixa de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado como 
“Outras receitas operacionais”. 2.8 Ativos intangíveis: Compostos 
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6. Empréstimos e financiamentos: Vencimento Saldo contábil Valor de mercado
Descrição do imóvel (objeto da garantia) Moeda Encargos - % a.a. final 2016 2015 2016 2015
Aquisição - Edifício C.A. Rio Negro R$ TR + 10,00 22.11.20 16.575 19.376 15.454 15.588
Aquisição - Edifício Itaim Center R$ TR + 10,00 21.12.20 6.166 6.927 5.737 5.553
Aquisição - Edifício Mykonos R$ TR + 9,70 03.08.22 6.298 6.960 5.609 5.100
Aquisição - Edifício Corporate Plaza R$ TR + 9,70 28.08.22 12.881 14.240 11.457 10.408
Aquisição - Edifício Antonio Carlos R$ TR + 10,00 27.02.23 4.938 5..346 4.419 3.889
Aquisição - Edifício BFC R$ TR + 10,00 05.03.22 52.621 57.335 47.938 43.572
Aquisição - Edifício Centro Administrativo Santo Amaro - CASA R$ TR + 10,25 17.10.22 91.220 94.371 83.256 70.838
Retrofit - Barros Loureiro R$ TR+9,25 28.06.23 26.927 30.538 22.917 20.796
Aquisição - Edifício Sul America R$ TR + 9,70 04.06.25 81.843 85.648 68.715 54.903

299.469 320.741 265.502 230.647
Circulante 35.618 31.283 31.578 22.496
Não circulante 263.851 289.458 233.924 208.151

7. Capital social: Em 31 de dezembro de 2016 o capital social da sociedade 
é de R$97.841 (R$111.529 em 31.12.2015), dividido em 97.841 quotas com 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) totalmente integralizado. Em 25 de 
novembro de 2016 foi aprovado em Ata de reunião de sócios, a redução de 
capital de R$50.000 passando o capital de R$147.841 para R$97.841.  
Em 01 de julho de 2016 foi aprovado na 22º alteração contratual, o aumento 

de capital no valor de R$ 11.312 passando o capital de R$ 136.529 para
R$147.841, mediante a capitalização dos adiantamentos para futuro
aumento de capital. Em 01 de maio de 2016 foi aprovado na 21º alteração
contratual, o aumento de capital no valor de R$ 25.000 passando o capital 
de R$ 111.529 para R$136.529, mediante a capitalização dos adiantamentos 
para futuro aumento de capital.

principalmente por licenças de uso de software e registrados ao valor de
custo, deduzido de amortização acumulada e eventuais perdas por 
“impairment”. A amortização é calculada linearmente com base na vida útil 
estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método de amortização são
revisados no fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas 
estimativas é contabilizado prospectivamente. 2.9 Custos com
empréstimos: Os custos com empréstimos atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de ativos qualificados, os quais levam,
necessariamente, um período de tempo substancial até ficarem disponíveis 
para uso ou venda, estão incluídos no custo de tais ativos até o momento em 
que são destinados ao uso ou à venda. Todos os demais custos com
empréstimos são reconhecidos no resultado do exercício em que foram
incorridos.
3. Caixa e equivalentes de caixa: 2016 2015
Caixa 358 182
 Bancos 9.089 594

9.447 776
4. Contas a receber: O prazo médio de recebimento é de dez dias. As con-
tas a receber em atraso estão sujeitas a juros de 1% ao mês. A administra-
ção da Companhia registra provisão para perda no contas a receber para
parte dos atrasos superiores a 180 dias com indício de não realização.

2016 2015
Contas a Receber 17.212 13.204
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (158) (158)
Adiantamentos a Condomínios 5.502 4.468

22.556 17.514
Curto Prazo 8.914 10.135
Longo Prazo 13.642 7.379
5. Propriedades de Investimento:

2016 2015
Taxa anual de 

depreciação - %
Custo  

corrigido
Depreciação  

acumulada Líquido Líquido
Terrenos 138.297 – 138.297 159.040
Edificações 3,33 281.167 (48.219) 232.948 250.244
Benfeitorias 3,33 65.105 (3.025) 62.080 64.758
Imobilizado em
 andamento 536 – 536 1.268

485.105 (51.244) 433.861 475.310
Em 1º de julho de 2016, a Companhia celebrou a venda do Edifício
Top Center Offices (“Top Center”) pelo valor de R$152,6 milhões, com o 
recebimento integral do valor da transação efetivada no ato da venda. 
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