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Relatório da Adminstração - Em 31 de Dezembro de 2021 - Senhores Acionistas: A Administração da XX de Novembro Investimentos e Participações S.A., submete à apreciação de V.S.as, as demontrações contábeis relativas ao exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2021. Negócios realizados - A Companhia recebeu de clientes pela venda de unidades imobiliárias e pela locação de imóveis no exercício findo em 31 de dezembro 2021 à quantia bruta de R$ 11.321 
(R$ 10.630 em 31 de dezembro de 2020). Estas contas a receber estão representadas pelo valor de realização. As receitas de vendas de unidades imobiliárias e os respectivos custos são reconhecidos quando da assinatura do respectivo 
título translativo. Estes contratos são corrigidos pela variação do IGP-M acrescidos de juros de 12% ao ano. O total de receitas líquidas no exercício foi de R$ 10.931 (R$ 10.284 em 31 de dezembro de 2020). Política de re-investimento 
de lucro e distribuição de dividendos - A Companhia distribuirá como dividendo obrigatório, em cada exercício social, 25% do lucro do exercício, e ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. Divulgação de Informações 
Sobre Serviços de Não Auditoria Independente - Em atendimento à Instrução CVM nº 381/2003, que trata da prestação de outros serviços pelos nossos auditores independentes – BKR Lopes, Machado Auditores, informamos que não 
há outros serviços prestados pelos mesmos a XX de Novembro Investimentos e Participações S.A. Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2022. XX de Novembro Investimentos e Participações S.A

Balanços Patrimoniais - Em 31/12/2021e 2020 (Em milhares reais)

Demonstrações dos Resultados - Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 
(Em milhares de reais, exceto o lucro básico por ação)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
Em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstrações dos Valores Adicionados 
Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Ativo Nota 2021 2020
Circulante:
Caixa e equivalentes de caixa 4 3.319 6.040
Contas a receber por venda e locação 5 629 711
Tributos a recuperar 2 1
Estoque de imóveis 6 195 195
Adiantamento de despesas 12 -

4.157 6.947
Não circulante:
Depósitos judiciais 7 607 509
Propriedades para investimentos 8 23.220 24.077

23.827 24.586
27.984 31.533

Passivo e Patrimonio Líquido Nota  2021 2020
Circulante:
Impostos e contribuições a recolher 10 389 293
Dividendos a pagar 459 1.000
Outras contas a pagar - 182

848 1.475
Patrimônio líquido: 11
  Capital social  21.188 22.488
  Reservas de lucros 5.948 7.570

27.136 30.058
27.984 31.533

Nota 2021 2020
Receita líquida 12 10.931 10.284

10.931 10.284
Custo das vendas e locação de imóveis 13 (4.154) (3.813)

(4.154) (3.813)
Lucro bruto 6.777 6.471
Receitas (despesas) operacionais:
Gerais e administrativas 14 (1.584) (1.039)
Outras despesas operacionais (1.959) (387)
Outras receitas operacionais 15 1.315 7

Resultado antes do resultado financeiro 4.549 5.052
Resultado financeiro
Receitas financeiras 16 187 87

Resultado antes do imposto de renda 
 e contribuição social 4.736 5.139
Imposto de renda e contribuição social:
Corrente 17 (1.199) (1.139)

Lucro líquido do exercício 3.537 4.000
Lucro líquido por ação - básico 11.c 0,00784 0,00886
Quantidade média ponderada de ações 451.303 451.303

2021 2020
Lucro líquido do exercício 3.537 4.000
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente do exercício 3.537 4.000

Reserva de lucros Resultados 
acumuladosNota Capital social Reserva legal Retenção de lucros Total

Saldos em 01 de janeiro de 2020 23.771 4.570 913 - 29.254
Redução de capital - AGE 31 de março de 2020 11.a (1.283) - - - (1.283)
Pagamento de dividendos - AGE 31 de março de 2020 11.a - - (913) - (913)
Lucro líquido do exercício - - - 4.000 4.000
Destinações:
Dividendos Mínimos Obrigatórios - - - (1.000) (1.000)
Constituição da Reserva de Lucros - - 3.000 (3.000) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 22.488 4.570 3.000 - 30.058
Pagamento de dividendos - AGE 17 de março de 2021 - - (3.000) - (3.000)
Redução de capital - AGE 28 de outubro de 2021 (1.300) - - - (1.300)
Lucro líquido do exercício - - - 3.537 3.537
Destinações:
Antecipação de dividendos - AGE 28 de outubro de 2021 11.b - - - (1.700) (1.700)
Constituição da reserva de lucros - - 1.378 (1.378) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (459) (459)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 21.188 4.570 1.378 - 27.136

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Nota 2021 2020
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 4.736 5.139
Ajustes sobre o lucro líquido do exercício:
Depreciação 2.276 2.246
PCLD de Locação 1.261 536

Lucro do exercício ajustado 8.273 7.921
Variação nos ativos e passivos:
Contas a receber por venda e locação (1.179) (336)
Outros créditos - 3
Adiantamento de despesas (12) -
Depósitos judiciais (98) (8)
Dividendos a pagar (1.000) (304)
Impostos e contribuições a recolher 95 (39)
Outras contas a pagar (182) 58

Recursos provenientes das atividades operacionais 5.897 7.295
Imposto de renda e contribuição social pagos (1.199) (1.139)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Propriedade para investimento (1.419) (701)

Recursos consumidos nas atividades de Investimento (1.419) (701)
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento
Redução de capital (1.300) (1.283)
Pagamento de dividendos com reservas de lucros (3.000) (913)
Pagamento antecipado de dividendos (1.700) -

Recursos consumidos nas atividades de financiamento (6.000) (2.196)
(Redução) / Aumento de 
 Caixa e Equivalentes de Caixa (2.721) 3.259
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 4 6.040 2.781
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 4 3.319 6.040
(Redução) / Aumento de 
 Caixa e Equivalentes de Caixa (2.721) 3.259

Receitas 2021 2020
Receita de locação de unidades imobiliárias 11.321 10.630
Insumos adquiridos de terceiros (inclui os valores dos 
impostos correspondentes)
Impostos sobre venda (390) (346)
Custo de imóveis (1.878) (1.567)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.584) (1.039)

Valor adicionado bruto 7.469 7.678
Retenções
Depreciação (2.276) (2.246)

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 5.193 5.432
Valor adicionado recebido em transferência
Receita de aplicações financeiras 187 87
Outras despesas operacionais (1.959) (387)
Outras receitas operacionais 1.315 7

Valor adicionado total a distribuir 4.736 5.139
Distribuição do valor adicionado
Impostos, taxas  e contribuições 1.199 1.139
Dividendos propostos 459 1.000
Dividendos pagos 1.700 -
Lucro retido 1.378 3.000

Valor adicionado distribuído 4.736 5.139
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

1 - Contexto Operacional: A XX de Novembro Investimentos e Participações 
S.A. (“Companhia”), empresa de capital aberto com sede na cidade do Rio 
de Janeiro, foi constituída em 23 de novembro de 1999, tendo por objeto 
social: (i) a administração de imóveis próprios, (ii) a incorporação imobiliária, 
a locação de bens e a gestão patrimonial, (iii) participação no capital de ou-
tras sociedades e em fundos de investimentos regularmente constituídos .A 
Companhia desenvolveu o empreendimento denominado “Centro Empresa-
rial Professor Mário Henrique Simonsen”, localizado na Avenida das Américas 
3.434, Barra da Tijuca, na cidade do Estado do Rio de Janeiro, que se encon-
tra totalmente construído e pode ser assim demonstrado:

2021 2020
Quan-
tidade

Total de 
m2

Quan-
tidade

Total 
de m2

Unidades construídas 427 99.077,04 427 99.077,04
Entregues em dação do terreno 105 33.029,96 105 33.029,96
Unidades vendidas 236 38.868,64 236 38.783,34
Unidades em estoque 1 85,30 1 85,30
Unidades para aluguel 85 27.178,44 85 27.178,44
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: 2.1 Base de preparação 
e apresentação das Demonstrações Contábeis - a) Declaração de con-
formidade - As Demonstrações Contábeis foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem aquelas previs-
tas na legislação societária brasileira, nos Pronunciamentos, Orientações e 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e 
Resoluções emitidas pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade. As de-
monstrações contábeis da Companhia estão sendo apresentadas conforme 
orientação técnica OCPC 07, que trata dos requisitos básicos de elaboração e 
evidenciação a serem observados quando da divulgação dos relatórios contá-
bil-financeiros, em especial das contidas nas notas explicativas. A Administra-
ção confirma que estão sendo evidenciadas todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis e que estas correspondem às utiliza-
das em sua gestão. A emissão das demonstrações contábeis foi aprovada 
pela Administração em 18 de fevereiro de 2022. b) Base de mensuração 
- As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, 
com exceção dos instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor 
justo. c) Moeda funcional e de apresentação - As demonstrações contábeis 
foram preparadas e estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda do 
principal ambiente econômico onde a Companhia opera (“moeda funcional”). 
d) Uso de estimativas e julgamentos - A elaboração das demonstrações 
contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da Adminis-
tração da Companhia. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 
demonstrações foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base 
no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas informações anuais. A liquidação das transações envolvendo 
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em 
razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Compa-
nhia revisa suas estimativas e premissas, pelo menos anualmente. Não hou-
ve alterações nas premissas e políticas contábeis em relação às informações 
anuais da Companhia em 31 de dezembro de 2020. e) Coronavírus (COVID 
19) - Em observância ao Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/nº 02/2020, a Admi-
nistração da Companhia ressalta que vem acompanhando as notícias sobre 

os impactos econômicos provindos da pandemia do Coronavírus (COVID-19). 
Embora ainda não seja possível estimar a duração ou gravidade dos impactos 
da pandemia de COVID-19, a Administração até o momento não identificou 
alterações no uso de julgamento ou alterações na elaboração de estimati-
vas praticadas e divulgadas nas notas explicativas. 2.2  Pronunciamentos 
contábeis e interpretações emitidas recentemente - Não houve alterações 
significativas, para essas demonstrações contábeis, nos Pronunciamentos 
e Interpretações Contábeis em relação aos divulgados nas demonstrações 
contábeis de 31 de dezembro de 2020. 3 - Principais Práticas Contábeis: 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas Demonstra-
ções Contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sendo aplicadas 
de modo consistente em todos os períodos apresentados. a) Apuração do 
resultado - O resultado é apurado pelo regime de competência. b) Instru-
mentos financeiros - (i) Ativos financeiros não derivativos - A Companhia 
reconhece os ativos financeiros inicialmente na data da negociação na qual 
a Companhia se torna uma das partes das disposições contratuais do instru-
mento. Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de 
caixa e aplicações financeiras. Os ativos ou passivos financeiros são com-
pensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e 
somente quando, a Companhia tenha o direito legal de compensar os valores 
e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e 
liquidar o passivo simultaneamente. Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e 
equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros 
com vencimento original de até 90 (noventa) dias a partir da data da contra-
tação. Os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor e 
são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. A Companhia possui 
classificado em caixa e equivalentes de caixa saldos em conta corrente ban-
cária e aplicações financeiras, conforme Nota Explicativa nº 4. (ii) Passivos 
financeiros não derivativos - Os passivos financeiros (incluindo passivos 
designados pelo valor justo registrado no resultado) são reconhecidos inicial-
mente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma parte das 
disposições contratuais do instrumento.  A Companhia classifica os passivos 
financeiros não derivativos a valor justo por meio do resultado. Tais passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quais-
quer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses 
passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método 
dos juros efetivos. (iii) Instrumentos financeiros derivativos - A Compa-
nhia não opera com instrumentos financeiros derivativos. De acordo com suas 
políticas financeiras, a Companhia não efetua operações envolvendo instru-
mentos financeiros que tenham caráter especulativo. (iv) Hierarquia de valor 
justo - A Companhia aplica a hierarquia do valor justo introduzida pelo CPC 
40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação para todos os itens mensurados 
ao valo justo. A hierarquia concede prioridade máxima aos inputs do Nível 1 e 
prioridade mínima aos inputs do Nível 3. As premissas de cada nível seguem 
abaixo: Nível 1: são preços cotados, não ajustados, em mercados ativos para 
ativos ou passivos idênticos, que a entidade pode acessar na data de mensu-
ração. Nível 2: são aqueles que não são preços cotados incluídos no Nível 1 
e que são observáveis para o ativo ou passivo, seja direta ou indiretamente. 
Nível 3: são inputs baseados em dados não-observáveis. c) Contas a rece-
ber por venda e locação - Representam direitos a receber de clientes pela 
venda e locação de unidades imobiliárias, sujeitos à atualização monetária 
de acordo com a variação do IGP-M mais juros contratuais, e pela locação 
de imóveis. Estas contas a receber estão representadas pelo valor de reali-
zação na data do balanço. A partir do início de vigência do IFRS 09 / CPC 48 
a Companhia adotou a metodologia de perda esperada para seus recebíveis 
que segue a metodologia abaixo: Determinação dos estágios e definição 
de inadimplência - A abordagem de estágios da provisão para perdas es-
peradas, conforme IFRS 9/CPC 48, é baseada na mudança na qualidade do 
valor a receber dos ativos financeiros da Companhia. Sendo assim, todos 
os valores a receber de aluguéis de clientes adimplentes são inicialmente 
classificados no estágio 1, com “aging” de largada de 0,92%. Para ativos clas-
sificados neste estágio, a provisão para perdas esperadas é calculada para 
um montante igual a perdas esperadas. Caso haja inadimplência destes clien-
tes, são migrados do estágio 1 para o estágio 2, e para isso, a Companhia 
utilizará o critério: Valores a receber vencidos há mais de 30 dias: Para 
clientes com histórico de inadimplência ou com renegociação de dívida, to-
das as parcelas vencidas serão 100% provisionadas. Já para os clientes sem 
renegociação de dívida as parcelas vencidas serão provisionadas de acordo 
com a tabela abaixo:

AGING % DE PROVISÃO
Largada 0,92%
1 A 30 7,81%
31 A 60 47,37%
61 A 90 61,84%
91 A 120 74,00%
121 A 150 89,76%
151 A 180 94,71%
> 180 100,00%
Para que uma operação migre do estágio 2 para o estágio 1, basta que seu 
“aging” seja revisado para um nível acima (melhor) ao determinado como limi-
te para migração ao estágio 2. d) Estoques de imóveis a comercializar - Os 
estoques de unidades imobiliárias são registrados pelo custo histórico de for-
mação que incluem todos os gastos correlacionados, diretamente vinculados 
e mensuráveis. Sendo anualmente mensurados pelo valor justo para refletir 
as condições de mercado. A companhia contrata empresa especializada para 
a mensuração do valor justo. e) Depósitos judiciais - Os depósitos judiciais 
são realizados para dar curso a discussões judiciais e estão sendo atualiza-
dos monetariamente. São apresentados no ativo na expectativa de que ocor-
ram desfecho favorável das questões para a Companhia. f) Propriedades 
para investimento - Os imóveis classificados como propriedades para inves-
timento são registrados pelo valor de custo, sendo anualmente mensurados 
pelo valor justo para refletir as condições de mercado. A Companhia contrata 
empresa especializada para a mensuração do valor justo. Propriedades para 
investimento são baixadas quando vendidas ou quando a propriedade para in-
vestimento deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera nenhum 
benefício econômico futuro da sua venda. A diferença entre o valor líquido 
obtido na venda e o valor contábil do ativo é reconhecida na demonstração 
do resultado no período da baixa. g) Redução ao valor recuperável - ativos 
não financeiros - Uma provisão para ajuste ao valor de recuperabilidade do 
custo do bem (“impairment”) é requerida quando o valor registrado na contabi-
lidade é superior à geração de caixa futura do referido bem. A Companhia não 
registrou qualquer redução ao valor recuperável por não terem identificado 
indicadores de que os ativos não irão gerar fluxos de caixa futuros superio-
res ao valor registrado. h) Passivos circulantes e não circulantes - São 
demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 
i) Imposto de renda e contribuição social - São calculados e registrados 
com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data de elaboração das 
Demonstrações Contábeis. A Companhia adota o regime de apuração pelo 
lucro presumido, resultante da aplicação do percentual de presunção de lucro 
de 32% sobre a receita bruta de locação e 8% sobre a receita de vendas de 
imóveis auferida no período, onde o imposto de renda é calculado com base 
na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10%, sobre a parcela que ex-
ceder a R$240 no ano. A contribuição social sobre o lucro líquido é calculada 
com base no resultante da aplicação do percentual de presunção de lucro de 
32% sobre a receita de locação e 12% sobre a receita de vendas, com base 
na alíquota de 9%. j) Imposto de renda e contribuição social diferidos - Os 
impostos e contribuições sociais registrados no passivo não circulante, têm 
como origem a diferença entre os resultados que são base de cálculo destes, 
apurados pelo regime de caixa, conforme estabelecido pela Receita Federal 
e os resultados apurados pelo regime de competência, conforme determinado 
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil. A realização destes impostos e 
contribuições diferidos está baseada no fluxo de recebimentos do contas a 
receber de clientes por venda de imóveis. k) Passivos contingentes - São 
provisionados quando as perdas forem avaliadas, pelos consultores jurídicos 
da Companhia, como prováveis e os montantes envolvidos possam ser men-
suráveis com segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas 
possíveis são apenas divulgadas em nota explicativa. l) Reconhecimento 
das receitas - A receita compreende o valor justo da contraprestação re-
cebida ou a receber de seus clientes por conta das vendas e locação das 
unidades imobiliárias. A Companhia reconhece a receita quando: (i) o valor da 
receita pode ser mensurado com segurança e (ii) é provável que benefícios 
econômicos futuros fluam para a Companhia. m) Resultado básico por ação 
- O cálculo do resultado básico por ação é feito através da divisão do resul-
tado do período pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em 
circulação. n) Dividendos - A distribuição de resultados para os acionistas da 
Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações contábeis da 
Companhia ao final do exercício, quando assim deliberado pelos acionistas. 
o) Demonstração do valor adicionado - A apresentação da demonstração 
do valor adicionado (DVA) é requerida pela legislação societária brasileira e 
pelas práticas contábeis adotadas no Brasil, de acordo com os critérios defi-
nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adiciona-
do, aplicáveis à companhias abertas. As IFRS não requerem a apresentação 
dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração 
está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto 
das Demonstrações Contábeis. p) Demonstração dos Fluxos de Caixa - As 
demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e 
estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2).

4 - Caixa e Equivalentes de Caixa 2021 2020
Depósitos bancários 227 2
Aplicações financeiras (a) 3.092 6.038

3.319 6.040
(a) As aplicações financeiras de curto prazo são constituídas de quotas de 
fundos de investimentos de renda fixa, mantidos em instituições de primeira 
linha, prontamente conversíveis em caixa. No período, a remuneração média 
foi de 101,32% do CDI (84,84% em 31 de dezembro de 2020). A seguir está 
apresentada a composição da carteira de aplicações financeiras:

2021 2020

Fundo
Ní-
vel

Administra-
dora

Quant. 
de cotas Valor

Quant. 
de cotas Valor

Opportunity 
 Top DI 1 BNY Mellon  28.016,00 135 47.278,88 219
Itaú Soberano 
 Simples FICFI 1

Itaú 
Unibanco S.A 39.213,25 1.997 - -

Itaú Top 
 DI FICFI Ref 1

Itaú 
Unibanco S.A. 187.055,99 960 1.191.040,16 5.819

3.092 6.038
5 - Contas a Receber por Venda e Locação 2021 2020
Contas a receber por locação de imóveis 1.890 1.247
(-) Perda estimada com devedores duvidosos de locação (i) (1.261) (536)

629 711
(i) A Companhia constitui provisão para perda sobre o saldo total a receber de 
clientes referente a aluguel, conforme critério nota nº 3 c, que tenham parce-
las vencidas há mais de um ano e que tenham realizado um baixo percentual 
de pagamento sobre seu contrato de venda da unidade imobiliária. Em 31 
de dezembro de 2021, a provisão para perda esperada, totaliza o montante 
de R$1.261, representando 66,72% sobre o total das contas a receber de 
aluguéis. Em 31 de dezembro de 2020, a provisão para perda esperada, to-
taliza o montante de R$536, representando 42,98% sobre o total das contas 
a receber de aluguéis. 6 - Estoque de Imóveis: Corresponde à unidade 216 
- bloco 5, integrante do Centro Comercial Mário Henrique Simonsen, situado 
na Avenida das Américas nº 3.434 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro. Não 
foram identificados no decorrer de 2021 e 2020, indicativos de perda de valor 
que requeressem a constituição de provisão para redução ao valor recuperá-
vel de ativos, conforme requerido pelo CPC 01. 7 - Depósitos Judiciais: A 
Companhia apurou créditos tributários relativos a períodos anteriores, tendo 
apresentado as declarações de compensação para utilização desses créditos 
na quitação de débitos fiscais no valor total de R$1.011. Em despacho deci-
sório a Delegacia da Receita Federal do Brasil decidiu pela não homologação 
dessas compensações. Com base na opinião dos assessores jurídicos da 
Companhia foram apresentadas manifestações de inconformidades e avalia-
da a chance de perda como possível. A Companhia efetuou depósito judicial 
no valor histórico de R$262, que atualizados até 31 de dezembro de 2021 
geraram o valor de R$607. 8 - Propriedades para Investimento: As proprie-
dades para investimento estão representadas por 85 unidades do empreendi-
mento imobiliário, objeto da Companhia, e são mantidas para auferir rendas 
de locação e/ou valorização do capital, conforme demonstrado abaixo:

Taxa depreciação (% a.a.) 2021 2020
Imóveis alugados (*) 57.776 56.357
Depreciação acumulada 4% (34.556) (32.280)

23.220 24.077
(*) Representado por 85 unidades do empreendimento que estão alugadas, 
da seguinte forma:

2021 2020
Total de m2 Quantidade Total de m2 Quantidade

Bloco 02 6.538,14 18 6.538,14 18
Bloco 04 1.603,00 16 1.603,00 16
Bloco 07 19.037,30 51 19.037,30 51

27.178,44 85 27.178,44 85
Conforme requerido pelo CPC 28, apresentamos a seguir o valor justo das 
propriedades para investimentos:

Valor do Imóvel Ganho Valor Justo
Bloco 2 27.416 14 27.430
Bloco 4 4.530 (10) 4.520
Bloco 7 78.576 254 78.830

110.522 258 110.780
O método utilizado na determinação do valor justo das propriedades para 
investimento (imóveis), empregado pela Colliers International do Brasil – em-
presa especializada com atuação em todo o território nacional – foi o compa-
rativo, através do qual o valor justo é obtido pela comparação de dados do 
mercado, relativos a outros imóveis que guardem similaridade com os imóveis 
ora apresentados, através de transações recentes ocorridas na região dos 
imóveis, ofertas disponíveis no mercado, bem como contratos com operado-
res do mercado e ponderados de acordo com a norma de avaliação vigente 
NBR 14653 – Parte 1 – Procedimento gerais e Parte 2 – Imóveis urbanos. 
Os imóveis foram avaliados na suposição de que sejam livres e desembara-
çados de quaisquer ônus, encargos ou gravames de qualquer natureza que 
possam afetar o seu valor. 9 - Contingências Passivas não Provisionadas 
e Depósitos judiciais: Os processos contingentes avaliados como possível 
as chances de perda pelos assessores jurídicos e a Administração não são 
reconhecidos contabilmente e totalizaram R$8.689 em 31 de dezembro de 
2021 (R$ 8.457 em dezembro de 2020). Os principais processos com essa 
classificação são: I. Auto de infração (Processo nº 12897.000708/2009-49) de 
outubro de 2009 em razão de suposto recolhimento a menor de Imposto de 
Renda Retido na Fonte no período de 2004 a 2008, decorrentes de operações 
de mútuo. O montante, incluindo principal, multa e juros, totaliza o valor atua-
lizado de R$4.367. II. Processo nº 0418057-13.2011.8.19.0001, execução de 
taxa de Ocupação (CDAs: 011135202110 e 011143132011). O montante, in-
cluindo principal, multa e juros, totaliza o valor atualizado de R$3.778.
10 - Impostos e Contribuições a Recolher 2021 2020
IRPJ 234 191
CSLL 94 73
PIS s/ faturamento 9 5
COFINS s/ faturamento 38 22
INSS de terceiros 12 -
Pis/Cofins/CSLL 2 2

389 293
11 - Patrimônio Líquido: a. Capital social - O capital social, totalmente subs-
crito e integralizado, está representado por 451.303.226 (quatrocentos e cin-
quenta e um milhões, trezentos e três mil, duzentos e vinte e seis) ações ordi-
nárias nominativas, sem valor nominal. Em 28 de outubro de 2021, conforme 
Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado a redução de capital social da 
Companhia no montante de R$1.300, passando o mesmo de R$22.488 para 
R$21.188, sem a redução da quantidade de ações da Companhia. Em 31 de 
março de 2020, conforme Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovado a re-
dução de capital social da Companhia no montante de R$1.283, passando o 
mesmo de R$23.771 para R$22.488, sem a redução da quantidade de ações 
da Companhia. b. Dividendos - De acordo com o Estatuto da Companhia, o 
lucro líquido tem a seguinte destinação: (i) 5% para a reserva legal, até atingir 
20% do capital social integralizado e (ii) 25% do saldo remanescente para o 
pagamento de dividendos obrigatórios. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
os dividendos foram calculados da seguinte forma:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 3.537 4.000
Reserva legal (5% - limitada a 20% do capital social) - -
Base de cálculo dos dividendos 3.537 4.000
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) (459) (1.000)
Dividendos antecipados (1.700) -
Reserva de retenção de lucros (1.378) (3000)
Em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 28 de outubro 
2021, foi aprovada o pagamento de dividendos no montante de R$1.700, à 
título de antecipação do resultado da Companhia no exercício de 2021. Em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 31 de março 2020, 
foi aprovada o pagamento de dividendos no montante de R$1.217, sendo 
R$304 à título de antecipação do resultado da Companhia no exercício de 
2020 e R$913 à conta de Reserva de Retenção de Lucros, proporcionalmen-
te à sua participação no capital social da Companhia. c. Lucro líquido por 
ação - básico - Conforme requerido pela CPC 41 (Resultado por ação), foram 
reconciliados o Lucro e a média ponderada das ações em circulação com os 
montantes usados para calcular o lucro por ação básico e diluído:

Lucro líquido do 
período (em milhares)

Quantidade 
de ações

Resultado 
por ação em R$

31/12/2020 4.000 451.303 0,00886
31/12/2021 3.537 451.303 0,00784

12 - Receita Líquida 2021 2020
Receitas
Locação de unidades imobiliárias 11.321 10.630

Deduções
Pis e Cofins (390) (346)

Receita líquida 10.931 10.284
13 - Custo na Venda e Locação de Imóveis 2021 2020
Depreciação (2.276) (2.246)
Condomínio (1.774) (1.552)
Seguro de imóveis (39) (15)
Custos indiretos (65) -

(4.154) (3.813)
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Relatório dos Auditores Independentes 
Sobre As Demonstrações Contábeis

Aos Administradores e Acionistas da XX de Novembro Investimentos e 
Participações S.A. - Rio de Janeiro - RJ - Opinião - Examinamos as demons-
trações contábeis da XX de Novembro Investimentos e Participações S.A. 
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangen-
te, 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 demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os as-
pectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da XX de Novembro In-
vestimentos e Participações 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 as normas interna-
cionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB). Base para opinião - Nossa auditoria foi conduzida de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas respon-
sabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. 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 Con-
tabilidade 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. Principais assuntos de audito-
ria - Principais assuntos de auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julga-
mento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício 
corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Determinamos que o assunto descrito abaixo 
é o principal assunto de auditoria a ser comunicado em nosso relatório. Pro-
priedades para investimento - Motivo pelo qual o assunto foi considerado 
um PAA - Conforme descrito na Nota Explicativa n°8, em 31 de dezembro de 
2021, a Companhia possuía propriedades para investimento no montante de 
R$23.220 mil, representando 85% do seu ativo total, registradas ao custo his-
tórico de aquisição, depreciadas pela taxa de sua vida útil econômica definida 
pela administração com base em estudos internos. Adicionalmente, visando 
identificar eventos que possam caracterizar perda do valor do ativo “impair-
ment”, a Companhia compara o valor do custo com o valor justo, em bases 
anuais, para checar existência ou não de indicativos de perda de valor, que 
requeressem a constituição de provisão para redução ao valor recuperável de 
ativos, conforme requerido pelo CPC 01. O valor justo é mensurado com base 
em dados de mercado, no pressuposto da alienação da unidade imobiliária, 
mediante laudo de avaliação elaborado por perito independente. Esse assunto 
foi considerado como uma área crítica e, portanto, de risco em nossa aborda-
gem de auditoria, devido sua representatividade e à subjetividade e julgamento 
envolvidos na elaboração do valor justo, que considera premissas e compara-
bilidade de preços fundamentadas em cenários e dados de mercados específi-
co. Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria - Como parte de 
nossos procedimentos de auditoria, efetuamos o recálculo dos valores registra-

dos a título de depreciação com base nas taxas divulgadas utilizadas pela 
Companhia e objeto de divulgação em nota explicativa, que levam em conside-
ração a vida útil estimada para a propriedade para investimento. Os nossos 
procedimentos incluíram a avaliação das divulgações efetuadas pela Compa-
nhia sobre o assunto, incluídas nas notas nº3 (f) e nº8. Com base na aborda-
gem, nos procedimentos de auditoria executados e nas evidências de auditoria 
obtida, consideramos aceitáveis as premissas e a metodologia adotadas pela 
Administração quanto ao reconhecimento e mensuração do valor das proprie-
dades para investimento, assim como as respectivas divulgações no contexto 
da elaboração das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Outros 
assuntos - Demonstração do valor adicionado - A Demonstração do Valor 
Adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, 
elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresen-
tada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedi-
mentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstra-
ções contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos 
se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e re-
gistros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de 
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - “De-
monstração do Valor Adicionado”. Em nossa opinião, essa demonstração do 
valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevan-
tes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consis-
tente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Auditoria 
dos valores correspondentes ao exercício anterior - As demonstrações 
contábeis da XX de Novembro Investimentos e Participações S.A., referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de com-
paração, foram por nós auditadas, cujo relatório datado de 03 de março de 
2021, sem opinião modificada. Outras informações que acompanham as 
demonstrações contábeis e o relatório dos auditores - A administração da 
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis 
não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria 
das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevan-
te, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimen-
to obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma 
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração somos requeridos a comunicar esse 
fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da admi-
nistração e da governança pelas demonstrações contábeis - A administra-
ção da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas de-
monstrações 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 Companhia 
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 

realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go-
vernança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades 
dos auditores independentes pela auditoria das demonstrações contá-
beis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente 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 distor-
ções 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 econômi-
cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ce-
ticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi-
mentos 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. • 
Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, 
mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utili-
zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em relação a 
eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que 
existe incerteza significativa devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou in-
cluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Ava-
liamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações con-
tábeis, 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, 18 de fevereiro de 2022.
     BKR - Lopes, Machado Auditores - CRC-RJ-2026/O-5
     Independent Member of - BKR International
Mário Vieira Lopes Marcio Alves Gonçalves Marçal
Contador - CRC-RJ - 060.611/O-0 Contador - CRC-RJ - 106.994/O-8

14 - Despesas Gerais e Administrativas 2021 2020
IPTU, ITR e Habite-se  (698) (485)
Taxa de ocupação (255) (181)
Taxa de fiscalização (19) (19)
Tributos e taxas estaduais (21) (12)
Auditoria externa (80) (78)
Consultoria jurídica (113) (4)
Consultoria financeira (186) (133)
Energia elétrica (1) (8)
Comunicações, utilidades e serviços - (9)
Publicações, propagandas e patrocínios (42) (44)
Despesas judiciais e cartorários (6) (6)
Outras despesas administrativas (163) (60)

(1.584) (1.039)
15 - Outras Receitas Operacionais 2021 2020
Reversão de PDD 1.235 2
Recuperação de despesas – Taxa de Ocupação 2 3
Recuperação de despesas – IPTU 30 -
Recuperação de despesas – Seguros 48 -
Recuperação de despesas – Taxa de Incêndio - 2

1.315 7
16 - Resultado Financeiro, Líquido 2021 2020
Receitas:
Juros e variação monetária 9 8
Rendimentos em aplicações financeiras 178 79

187 87
17 - Imposto de Renda e Contribuição Social: A composição da despesa de 
imposto de renda e contribuição social encontra-se resumida a seguir, confor-
me critério definido na nota explicativa n° 3 (j):

2021 2020
Receita com locação de unidades imobiliárias 10.688 10.446
Demais receitas 316 94
(-) Exclusões (139) (15)
Base de cálculo da CSLL (32% - 9%) 3.598 3.422
CSLL devida 324 308
Base de cálculo do IRPJ (32% - 8%) 3.598 3.422
IRPJ devido 875 831 
18 - Estrutura do Gerenciamento de Risco: A Administração da Companhia 
tem responsabilidade global pelo estabelecimento e supervisão da estrutura 
de gerenciamento de risco. As políticas de gerenciamento de risco da Compa-
nhia são estabelecidas para identificar e analisar os riscos enfrentados pela 
Companhia, para definir limites e controles de riscos apropriados, e para mo-
nitorar riscos e aderência aos limites. Riscos de crédito - Risco de crédito é 
o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de 
uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes 
em cumprir com suas obrigações contratuais. A exposição máxima ao risco de 
crédito é representada pelos valores dos ativos financeiros reconhecidos no 
balanço patrimonial. Risco de liquidez - Risco de liquidez é o risco em que 
a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações asso-
ciadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à 
vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia na adminis-
tração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez 
suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições nor-
mais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar 
a reputação da Companhia. Risco de juros e taxa de câmbio - A Companhia 
gerencia esse risco ponderando a contratação de taxas pós-fixadas e prefi-
xadas. Essas contratações estão expostas ao risco de flutuações na taxa de 
juros em função da parte passiva das operações de dívidas referenciadas em 
CDI. O saldo de caixa e equivalentes de caixa, indexados ao CDI, neutraliza 
parcialmente o risco de taxa de juros. A Companhia não possui instrumentos fi-

nanceiros em moeda estrangeira, não estando, portanto, sujeita aos impactos 
oriundos das variações das taxas de câmbio. Análise da sensibilidade dos 
instrumentos financeiros - O CPC 40 (IFRS 7) estabelece que a entidade, 
deve divulgar quadro demonstrativo de análise de sensibilidade, para cada 
tipo de risco de mercado considerado relevante pela administração, originado 
por instrumentos financeiros, ao qual a entidade esteja exposta na data de en-
cerramento de cada exercício, incluídas todas as operações com instrumento 
financeiro. A tabela a seguir demonstra a análise de sensibilidade preparada 
pela Administração da Companhia e o efeito das operações em aberto em 31 
de dezembro de 2021:

Operação
Fator 

de risco
Cenário 
provável

Cenário I - 
deterioração 

de 25%

Cenário II - 
deterioração 

de 50%
Ativos
Indexador CDI 11,50% 8,63% 5,75%
Aplicações financeiras
R$ 3.092 em 31/12/2021 
 (Nota nº 4) 356 267 178
19 - Cobertura de Seguros (não auditado): Foi feita a contratação da apólice 
de seguros global referente a 2020/2021 da Axa Seguros S.A. dos imóveis em 
estoque e alugados, por intermédio da empresa Opportunity Métrica Ltda, que 
presta serviço de gestão patrimonial para a XX de Novembro Investimentos e 
Participações S.A. 20 - Alterações Estatutárias: Em Assembleia Geral Ex-
traordinária, realizada em 21 de outubro de 2021, foi deliberado: (i) a reforma 
do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o seu endereço para Aveni-
da Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro, na Cidade do 
Rio de Janeiro, RJ; (ii) consolidação do Estatuto Social da Companhia.

DIRETORIA - Norberto Aguiar Tomaz
Jomar Monnerat de Carvalho

Contador: Marcelo Seixas Cavalcanti de Albuquerque - CRC-RJ 087065/O-8
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