Quinta-feira, 23/06/2022.

PERFORMANCE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 3 S.A.
CNPJ nº 18.109.544/0001-51 - NIRE 33.3.0031023-1

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Nota
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Promitentes compradores de imóveis
Adiantamentos diversos
Impostos e contribuições a recuperar
Estoque de imóveis
Despesas pagas antecipadamente
Total do Circulante
Não Circulante
Promitentes compradores de imóveis
Transações com partes relacionadas
Depósitos judiciais
Investimentos
Participação em controladas e coligadas
Total do Não Circulante
Total do Ativo

7
8
9

8
21
10

2.409
52
-

49
51
-

12.590
827
52
71
8.810
27

8.531
12.883
630
69
14.718
34

2.461
2.559
-

100
14
-

22.377
120
49
618

36.865
5.955
15

20.622
27.815
23.181
27.829
25.642
27.929
Controladora
31/12/2021
31/12/2020

5.221
5.166
6.008
11.136
28.385
48.001
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020

Nota
Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
11
11.028
Contas a pagar
1
47
110
Impostos, taxas e contribuições a recolher
12
7
38
445
Impostos de renda e contribuição social
12
126
255
Outras obrigações
Total do Circulante
8
211
11.838
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
11
1.772
Obrigações por aquisição de imóveis
14
3.155
3.155
Adiantamento de clientes
15
591
Transações entre partes relacionadas
21
2.153
7
6
Provisões para contingências
27
1.277
1.680
Impostos e contribuições diferidos
13
38
746
Outras obrigações
4
Total do Não Circulante
2.153
4.477
7.954
Patrimônio Líquido
Capital social
16
25.287
42.484
25.287
42.484
Prejuízos acumulados
(1.806)
(14.555)
(1.806)
(14.555)
Atribuível aos Controladores
23.481
27.929
23.481
27.929
Participação dos Não Controladores
16
216
280
Total do Patrimônio Líquido
23.481
27.929
23.697
28.209
Total do Passivo
25.642
27.929
28.385
48.001
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
Nota 2021
2020
2021
2020
Receita Operacional Líquida
17
6.139
21.609
Custo das unidades vendidas
17
- (7.234) (20.618)
(Prejuízo)/Lucro Bruto
- (1.095)
991
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas
19
(290)
(206)
Despesas gerais e administrativas
18
(210)
(133)
(787)
(1.383)
Perda de crédito esperada
8
1.653
1.910
Provisão para perda com estoques
9
519
(356)
Outras receitas (despesas) operacionais
26
75
(312)
(607)
Resultado operacional antes do resultado financeiro e resultado de
equivalência patrimonial
(135)
(133)
(312)
349
Resultado Financeiro
20
Receitas financeira
38
4
337
37
Despesas financeiras
(2)
(9)
(566)
(1.687)
Resultado da equivalência patrimonial
10
(590) (1.648)
55
16
Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
(689) (1.786)
(486)
(1.285)
Imposto de renda e contribuição social
13
(9)
(1)
(216)
(519)
Prejuízo do Exercício
(698) (1.787)
(702)
(1.804)
Quantidade de ações
25.287 42.883 25.287
42.883
(0,03)
(0,04)
(0,03)
(0,04)
Resultado por ação
Resultado Atribuível aos:
Acionistas controladores
(698) (1.787)
(698)
(1.787)
Participação dos não Controladores
(4)
(17)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos
em 31 de dezembro 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
(698)
(1.787)
(702)
(1.804)
Todos os resultados abrangentes do exercício
(698)
(1.787)
(702)
(1.804)
Resultado abrangente atribuível aos:
Acionistas controladores
(698)
(1.787)
(698)
(1.787)
Acionistas não controladores
(4)
(17)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
Capital
Capital a Prejuízos
Participação Patrimônio
Social
Integrali- Acumulados não con- Líquido ConSubscrito
zar
dos
Total
trolados
solidado
Saldos em 31 de dezembro de 2019
40.034
(170) (12.768) 27.096
257
27.353
Aumento de capital
2.850
(2.850)
40
40
Integralização de capital
2.620
- 2.620
2.620
Prejuízo do exercício
(1.787) (1.787)
(17)
(1.804)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
42.884
(400) (14.555) 27.929
280
28.209
Redução do capital social
(17.597)
400
13.447 (3.750)
(60)
(3.810)
Integralização de capital
Prejuízo do exercício
(698)
(698)
(4)
(702)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
25.287
(1.806) 23.481
216
23.697
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social
(689) (1.786)
(486) (1.285)
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas
Atividades Operacionais:
Imposto de renda e contribuição social
(9)
(1)
(216)
(520)
Provisão para perda de crédito esperada
- (1.653) (1.910)
Provisão para perda com estoque
(572)
356
Equivalência patrimonial
590
1.648
(55)
(16)
Ajuste no investimento
(75)
(75)
Impostos diferidos
(707)
106
Provisão para contingência
(245)
(37)
Juros sobre financiamento apropriados
438
1.442
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a receber clientes
- 19.543
130
Adiantamentos diversos
578
177
Impostos e contribuições a recuperar
(1)
9
(1)
21
Estoque de imóveis
6.480 12.109
Outros créditos
(617)
73
Contas a pagar
(64)
(102)
Obrigações por aquisição de imóveis
- (3.567)
Adiantamento de clientes
(591) (4.399)
Impostos a recolher
7
(4)
(535)
647
Outras obrigações
(165)
306
Juros sobre financiamento pagos
(438) (1.031)
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas atividades operacionais
(177)
(134) 20.619
2.500
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Integralização/redução do capital social
(3.750)
2.620 (3.736)
2.650
Pagamento de Empréstimos e financiamentos
- (12.800) (4.630)
Aquisição de empréstimos e financiamentos
7.500
Adiantamento de dividendos
2.153
4
1
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas atividades de financiamento
(1.597)
2.620 (16.532)
5.521
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aumento/redução do investimento em empresas controladas
6.679 (2.505)
(28)
(5)
Adiantamento para futuro aumento de capital
(2.545)
Caixa líquido gerado/(consumido) pelas atividades de Investimento
4.134 (2.505)
(28)
(5)
Aumento/ (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
2.360
(19)
4.059
8.016
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
49
68
8.531
515
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
2.409
49 12.590
8.531
Aumento/ (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
2.360
(19)
4.059
8.016
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
(Em milhares de Reais)
1 Contexto operacional: A Performance Investimentos Imobiliários 3 S.A. (“Companhia”) foi constituída em 19 de abril
de 2013.A Companhia possui como objeto social promover a incorporação imobiliária, realizando a construção de bens
imóveis de um ou mais pavimentos, sob a forma de unidades isoladas entre si ou não, destinadas a fins residenciais ou
não residenciais, bem como na implantação e desenvolvimento de loteamentos, shopping centers, hotéis e complexos
turísticos em geral, bem como participar em outras sociedades na forma de acionista ou quotista. Em 17 de janeiro de
2014, a Companhia passou a ter como único acionista o Fundo de Investimento em Participações Votorantim Performance Investimentos Imobiliários (CNPJ 19.010.595/0001-94). O Fundo tem o objetivo exclusivo de investir na Companhia. Em 05 de agosto de 2021, a Performance Investimentos Imobiliários 3 S.A aprovou a redução do capital social da
sociedade, no valor de R$17.597 (dezessete milhões, quinhentos e noventa e sete mil reais) por considerar excessivo
em relação ao objeto da Companhia. Os empreendimentos Fiore Residencial (Performance 24 de Maio Empreendimentos Imobiliários Ltda) e Vila Bela Residências (Performance Visconde de Santa Isabel) são dois produtos residenciais
concluídos e já entregues aos seus adquirentes. Atualmente possuem apenas algumas unidades em estoque que seguem
em comercialização. Já o Contemporâneo Gávea (Performance Marques Empreendimentos Imobiliários Ltda) não
possui unidades em estoque e todas as unidades vendidas já foram quitadas pelos clientes. A controlada Performance
Lineu Empreendimentos Imobiliários Ltda. Em 10 de novembro de 2021 a controlada Performance Lineu Empreendimentos Imobiliários Ltda. realizou a redução de capital em 10 de novembro de 2021, a referida companhia está em
processo de encerramento das atividades, tendo em vista que seu terreno foi vendido em 2020. Já o investimento na
Performance Diamante Empreendimentos Imobiliários Ltda–“ Performance Diamante”, está em fase de desenvolvimento de produto e viabilidade. A Performance Diamante tem como investimento a participação em um terreno de 3.873,11
m², localizados na Av. Presidente Antônio Carlos, um dos pontos mais tradicionais do centro econômico do Rio, próximo
ao metrô, estação das barcas, linhas do VLT e Aeroporto Santos Dumont. A Companhia é uma sociedade por ações,
estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede no Rio de Janeiro. 2 Base de preparação das demonstrações financeiras e principais políticas contábeis: 2.1 Base de apresentação das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil para pequenas e médias empresas (CPC PME (R1), aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), e de maneira especial utilizando a Orientação OCPC 01–Entidades de Incorporação Imobiliárias.
As demonstrações financeiras consolidadas são compostas pelas demonstrações financeiras da Companhia e suas
Controladas descritas na Nota Explicativa nº 10. Os ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas, envolvem, dentre outros, a determinação do valor justo de ativos financeiros e de instrumentos financeiros. A

liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registros nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa
suas estimativas e premissas periodicamente, em prazo não superior a um ano. A emissão destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela Diretoria em 31 de maio de 2022. 2.2 Moeda Funcional de
apresentação: A Companhia não realiza operações em moeda estrangeira e atua em um único ambiente econômico,
usando o Real como "moeda funcional", a qual é também a moeda de apresentação das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas. 3 Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da Administração da Companhia. Essas
estimativas levaram em consideração experiências de eventos passados e correntes, pressupostos relativos a eventos
futuros e outros fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para a determinação dos valores adequados a ser registrados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Estimativas e premissas
são revistas de uma maneira contínua. Revisões em relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em
que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. A seguir são apresentados os principais
julgamentos e estimativas contábeis: (i) Transferência continuada de controle: Com relação aos aspectos relacionados a transferência de controle na venda de unidades imobiliárias segue o entendimento da administração da Companhia
e suas controladas, alinhado àquele manifestado pela CVM no Ofício Circular /CVM/SNC/SEP nº 02/18 sobre a aplicação do Pronunciamento Técnico NBC TG 47 (CPC 47). Essa determinação requer um julgamento significativo. Para
esse julgamento, a Companhia e suas Controladas avaliaram as discussões em linha com o CPC PME que é seguido
pela Companhia e suas controladas. (ii) Reconhecimento de receita–Responsabilidade pela contratação e pagamento da comissão de corretagem: A Companhia e suas Controladas usam o método de Porcentagem de Conclusão
(POC) para contabilizar seus contratos de prestação de serviços de design acordados a preço fixo. O uso do método
POC requer que a Companhia e suas Controladas estimem os serviços realizados até a data-base do balanço como
uma proporção dos serviços totais contratados. O encargo relacionado com a comissão de vendas é de responsabilidade da Companhia e de suas Controladas, e reconhecido no resultado proporcional ao percentual de evolução do POC,
conforme nota explicativa 17. (iii) Valor justo de terrenos: Os terrenos adquiridos estão mensurados a valor justo. O
valor justo dos terrenos baseia-se nos preços atuais de mercado para terrenos similares, conforme nota explicativa 9.
(iv) Custo incorrido: Os encargos financeiros de contas a pagar por aquisição de terrenos e das operações de crédito
imobiliário, incorridos durante o período de construção, são apropriados ao custo incorrido e refletidos no resultado por
ocasião da venda das unidades do empreendimento ao qual estão diretamente relacionados. No que se refere ao custo
de financiamentos adquiridos para construção do empreendimento são reconhecidos no resultado de acordo com a
evolução da obra, conforme nota explicativa 6, item i. (v) Custos orçados: Os custos orçados totais, compostos pelos
custos incorridos e custos previstos a incorrer para o encerramento das obras, são regularmente revisados, conforme a
evolução das obras, e os ajustes com base nesta revisão são refletidos nos resultados da Companhia de acordo com o
método contábil utilizado, conforme nota explicativa 6, item i. (vi) Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o
valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados
ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para
esses métodos baseiam-se naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não for viável, um
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os
dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre
esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos instrumentos financeiros, conforme nota explicativa 22. (vii)
Provisões para contingências: Periodicamente a entidade avalia e reconhece a provisão para parte das obrigações
para a qual é provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos, exceto em circunstâncias extremamente raras em que nenhuma estimativa suficientemente confiável possa ser feita, conforme nota explicativa 27.
(viii) Provisão para perda de crédito esperada: Periodicamente a entidade avalia o contas a receber e reconhece
perda sempre que existir evidencia objetiva de perda no valor recuperável, decorrente de um ou mais eventos, que
ocorreram após o reconhecimento inicial do ativo e se esse evento tiver impacto nos fluxos de caixa futuros, tais como
inadimplência e eminente dificuldade financeira do comprador, conforme nota explicativa 8. 4 Base de mensuração:
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas, da Companhia foram elaboradas considerando o custo histórico como base de valor, exceto as aplicações financeiras, classificadas como caixa e equivalentes de caixa que
consideraram o valor justo. 5 Mudanças nas principais políticas contábeis: A Companhia e suas Controladas estão
enquadradas no CPC PME, e as normas (CPCs) que sofreram alteração no exercício não tem impacto significativo para
a Companhia e suas Controladas. 6 Resumo das principais políticas contábeis: a. Ativo financeiro: (i) Classificação: A Companhia e suas Controladas classificam seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao
valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos
financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento
inicial. Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio
do resultado são ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos (passivos) circulantes. Empréstimos e recebíveis: Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados
em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante todos aqueles com prazo de vencimento inferior a 12 meses
após a data do balanço; caso contrário, estes são classificados como ativos não circulantes. Os empréstimos e recebíveis da Companhia e suas Controladas compreendem os empréstimos a investidas, contas a receber de clientes, demais
contas a receber e caixa e equivalentes de caixa. (ii) Reconhecimento e mensuração: As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - data na qual a Companhia e suas Controladas se
comprometem a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são, inicialmente,
reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido
transferidos; neste último caso, desde que a Companhia e suas Controladas tenham transferido, significativamente,
todos os riscos e os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado
são subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo
de ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado
no "Resultado financeiro" no período em que ocorrem. As operações compromissadas são operações com compromisso de revenda com vencimento em data futura, anterior ou igual à do vencimento dos títulos objeto da operação, valorizadas diariamente conforme a taxa de mercado da negociação da operação. (iii) Instrumentos financeiros derivativos:
A Companhia e suas Controladas não operam com instrumentos financeiros derivativos. (iv) Impairment de ativos financeiros: A Companhia e suas Controladas avaliam no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de
que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está
deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento
(ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. No caso específico do contas a receber de clientes, a administração considera como evidências objetivas para avaliação de impairment, a existência por parte de clientes que firmaram contrato sem alienação fiduciária do imóvel e cujas unidades já tenham sido entregues, de parcelas vencidas há
mais de 180 dias. Uma vez que a posse do imóvel pelo cliente somente é efetivada caso o mesmo esteja cumprindo com
suas obrigações contratuais, não representando, dessa forma, evidência objetiva de impairment a existência de atrasos
no contas a receber de unidades em construção ou de unidades entregues com alienação fiduciária. O montante do
prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros
estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor
original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração
do resultado. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. b. Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia e suas
Controladas consideram equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante
conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento,
normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses
ou menos, a contar da data da contratação. c. Contas a receber–Promitentes compradores de imóveis: São apresentadas aos valores de realização, reconhecidas de acordo com os critérios descritos na Nota Explicativa nº 8. Os
recebíveis possuem garantia real das unidades imobiliárias vendidas, pelo fato de que a concessão das correspondentes escrituras ser feita somente mediante a liquidação e/ou negociação dos créditos a receber dos clientes. Conforme
determinado pelo CPC PME, nas vendas a prazo de unidades não concluídas, os recebíveis com atualização monetária,
sem juros, devem ser descontados a valor presente, uma vez que os índices de atualização monetária contratados não
incluem o componente de juros. A constituição e reversão do ajuste a valor presente, considerando-se que parte importante das atividades da Companhia e suas Controladas é a de financiar os seus clientes, foram realizadas, tendo como
contrapartida o próprio grupo de "Receitas operacionais, subconta com o nome de Receita de atividade imobiliária", de
forma consistente com os juros incorridos sobre a parcela do saldo de contas a receber referentes ao período "pós-chaves". A Companhia e suas Controladas optaram pela adoção de um modelo simplificado para o reconhecimento das
perdas esperadas (“Expected Loss”). A administração da Companhia e suas Controladas utilizou sua experiência de
perda de crédito histórica para contas a receber de clientes para estimar as perdas de crédito esperadas para 12 meses,
resultando em uma matriz de provisões onde são especificados percentuais fixos de provisão, dependendo da faixa de
vencimento do cliente. d. Imóveis a comercializar: Os imóveis a comercializar são mensurados pelo custo histórico e
incluem o custo de aquisição dos terrenos e os gastos diretamente relacionados com benfeitorias nesses terrenos,
apropriados como custo de construção dos empreendimentos. e. Despesas antecipadas: As despesas com vendas a
apropriar são representadas pelas despesas com comissões sobre as vendas realizadas, sendo apropriadas ao resultado, observando-se o mesmo critério adotado para reconhecimento das receitas e custos das unidades vendidas. f.
Investimentos: Os investimentos nas Controladas são avaliados com base no método da equivalência patrimonial,
conforme Pronunciamento Técnico CPC PME–Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas de acordo com os
critérios descritos para empresas com investimento em coligada, em controlada e em empreendimento controlado em
conjunto, para fins de demonstrações financeiras individuais. O montante de investimento nas Controladas é eliminado
para fins de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas. Com base no método da equivalência patrimonial,
os investimentos em Controladas são contabilizados no balanço patrimonial da Controladora ao custo, adicionado das
mudanças após a aquisição da participação societária nas Controladas. A participação societária nas investidas é apresentada na demonstração do resultado da Controladora como equivalência patrimonial, representando o lucro líquido
ou prejuízo atribuível aos acionistas da Companhia e suas Controladas. Após a aplicação do método da equivalência
patrimonial para fins de demonstrações financeiras da Controladora, a Companhia e suas Controladas determinam se
é necessário reconhecer perda adicional em relação ao valor recuperável do investimento em suas investidas. A Companhia e suas Controladas determinam, em cada data de fechamento do balanço patrimonial, se há evidência objetiva
de que os investimentos sofreram perdas por redução ao valor recuperável. Se assim for, a Companhia e suas Controladas calculam o montante da perda por redução ao valor recuperável como a diferença entre o valor recuperável do
investimento e o valor contábil e reconhece este montante na demonstração dos resultados da Controladora. Em 31 de
dezembro de 2021 e 2020, nenhuma perda foi identificada pela Companhia e suas Controladas. g. Outros ativos e
passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que
seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e suas Controladas e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia e suas
Controladas possuem uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que
um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos
e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos e passivos são classificados como circulante quando sua realização ou liquidação é
provável que ocorra nos próximos 12 meses. h. Imposto de renda e contribuição social: As despesas de imposto de
renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são
reconhecidos na demonstração do resultado. Os encargos de imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base nas leis tributárias promulgadas na data do balanço. A Administração avalia, periodicamente, as
posições assumidas pela Empresa nas declarações de impostos de renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores
estimados de pagamento às autoridades fiscais. Conforme facultado pela legislação tributária, a Empresa optou pelo
regime de lucro presumido, segundo o qual a base de cálculo do imposto de renda é calculada à razão de 8% e a da
contribuição social à razão de 12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for proveniente da prestação de
serviços e 100% das receitas financeiras), sobre as quais aplicam-se as alíquotas regulares de 15% acrescida de adicional de 10% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Conforme permitido pela legislação fiscal, as
receitas relacionadas às vendas de unidades imobiliárias são tributadas com base no regime de caixa e não com base
no critério descrito na Nota Explicativa nº 6, item i. Reconhecimento de receita de vendas de unidades imobiliárias para
reconhecimento dessa receita. Em 22/10/2014, sob a luz da Lei nº 10.931/2004, a Empresa optou por adotar o patrimônio de afetação e em 05 de janeiro de 2015, optou pelo regime especial de tributação aplicáveis às Incorporações
Imobiliárias (RET). Com a Lei nº12.844/2013 ficou estabelecido a alíquota de 4%, sendo 1,71% Cofins, 0,37% PIS/
PASEP, 1,26% IRPJ e 0,66% de CSLL. A lei 13.970, de 26 de dezembro de 2019, que altera a Lei 10.931, estabelece
que o regime especial de tributação será aplicado até o recebimento integral do valor das vendas de todas as unidades
que compõem o memorial de incorporação registrado no cartório de imóveis competente, independentemente da data
de sua comercialização, e, no caso de contratos de construção, até o recebimento integral do valor do respectivo contrato. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as
diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis
nas demonstrações financeiras. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um
direito exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos
numa base líquida. i. Reconhecimento da receita de vendas de unidades imobiliárias: Unidades construídas: A
receita de vendas de unidades construídas é reconhecida quando todas as seguintes condições forem satisfeitas: • A
Companhia e suas Controladas transferem ao comprador o controle relacionado à propriedade das unidades. • A Companhia e suas Controladas não mantêm envolvimento continuado na gestão das unidades vendidas em grau normalmente associado à propriedade nem controle efetivo sobre tais unidades. • O valor da receita pode ser mensurado com
confiabilidade. • É provável que os benefícios econômicos associados à transação fluam para a Companhia e suas
Controladas e os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação podem ser mensurados com confiabilidade. • Nas vendas de unidades concluídas, o resultado é apropriado no momento em que a venda é efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor contratual. Unidades não concluídas: Nas vendas de unidades
não concluídas, são observados os seguintes procedimentos: • O custo incorrido (custo do terreno, construção e outros
gastos inerentes à respectiva incorporação imobiliária) correspondente às unidades vendidas é apropriado integralmente ao resultado. Para as unidades ainda não comercializadas, o custo incorrido é apropriado ao estoque; • As receitas
de vendas são apropriadas ao resultado, utilizando-se o método do percentual de conclusão–"POC" de cada
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empreendimento, sendo esse percentual mensurado em razão do custo incor- Total
947 18.838
rido em relação ao custo total orçado dos respectivos empreendimentos; • Os Circulante
827 12.883
montantes das receitas de vendas reconhecidas superiores aos valores efeti- Não circulante
120
5.955
vamente recebidos de clientes são registrados em ativo circulante ou não circu- Total
947 18.838
lante, na rubrica "Contas a receber"; • Os montantes recebidos de clientes su- Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 6 , a Companhia e suas Controperiores aos valores reconhecidos de receitas montantes recebidos de clientes ladas adotam os procedimentos e normas estabelecidos pelo CPC 47 e OCPC
superiores aos valores reconhecidos de receitas são contabilizados na rubrica 01, para reconhecimento contábil dos resultados auferidos nas operações imo"Adiantamentos de clientes"; • A receita de venda está apresentada ao seu biliárias. As contas a receber de venda de imóveis são atualizadas pela variação
valor justo, em função ao ajuste a valor presente efetuado sobre as contas a do Índice Nacional de Construção Civil (INCC) até a entrega das chaves e pelo
receber de empreendimentos em construção. Operações de permuta: A per- Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) mais 12% a.a. após a entrega das
muta de terrenos tem por objeto o recebimento de terrenos de terceiros para chaves. O cálculo do ajuste a valor presente foi efetuado considerando-se uma
liquidação por meio da entrega de apartamentos ou o repasse de parcelas taxa anual de juros entre 12,50% e 13,32% e tem como fundamento e premisprovenientes das vendas das unidades imobiliárias dos empreendimentos. O sa a taxa média dos empréstimos e financiamentos obtidos pela Companhia
valor do terreno adquirido pela Companhia e suas Controladas é apurado com e suas Controladas. O saldo de promitentes compradores de imóveis sofreu
base no valor justo das unidades imobiliárias a serem entregues. O valor justo uma variação em decorrência da entrega do empreendimento Contemporâneo
do terreno é registrado como: • Terrenos–Unidade Imobiliária, em contrapartida Gávea (Performance Marquês Empreendimentos Imobiliários Ltda.), devido ao
a adiantamento de clientes no passivo, no momento da aquisição. As receitas repasse das unidades. Quanto aos demais projetos, as variações significativas
e os custos decorrentes de operações de permutas são apro- priados ao resul- do INCC e IGPM fizeram com que os clientes quitassem os saldos para evitar
tado de acordo com o método da percentagem completada–POC. Orçamento os índices. A Companhia e suas Controladas não possuem nenhum cliente que
de obras: Os custos orçados totais, compostos pelos gastos incorridos e custos represente mais de 5% do saldo total de contas a receber de clientes. A conprevistos a incorrer para o encerramento das obras, são regularmente usados, centração do risco de crédito é limitada porque a base de clientes é abrangente.
conforme a evolução de obras, e os ajustes com base nesta revisão são refleti- A empresa Diamante ainda não tem contratos firmados de unidades vendidas
dos nos resultados Companhia de acordo com o método contábil utilizado. j. dado que essa empresa não possui empreendimento em construção. Abaixo é
Capital social: Está representado por ações ordinárias e nominativas, classifi- demonstrada a movimentação da provisão para perdas de crédito esperadas:
cadas no patrimônio líquido. Direito das ações–Distribuição de dividendos:
Provisão constituída
A política de reconhecimento contábil de dividendos está em consonância com
nas contas a receber
as normas. Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspon- Saldo em 31 de dezembro de 2019
(3.992)
dente a 25% do lucro do exercício ajustado nos termos da legislação em vigor. Reversão de PCE
1.910
k. Base de consolidação: Nas demonstrações financeiras consolidadas são Saldo em 31 de dezembro de 2020
(2.082)
eliminados, quando aplicáveis, os investimentos nas Controladas contra seus Reversão de PCE
1.653
respectivos saldos de patrimônio líquido, lucros ou prejuízos não realizados Saldo em 31 de dezembro de 2021
(429)
entre empresas e resultados de equivalência patrimonial de Controladas, recei- A constituição e a baixa da provisão, quando aplicáveis, são registradas no resultas e despesas realizadas entre empresas, saldos entre as empresas nos ativos tado do exercício como “Provisão para Perdas de Crédito Esperadas”. O montante
e passivos circulante e não circulante, bem como é destacado o valor da parti- é considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas
cipação de acionista não controlador nos resultados e nos patrimônios líquidos na realização de créditos imobiliários. 9 Estoque de imóveis: Atualmente apenas
das Controladas. O exercício social das Controladas incluídas na consolidação as controladas Performance 24 de Maio e Performance Visconde de Santa Isabel
é o mesmo que o da Controladora e as práticas e políticas contábeis foram possuem unidades imobiliárias concluídas disponíveis para venda. A Performance
aplicadas de forma uniforme nas empresas consolidadas e são consistentes Visconde de Santa Isabel possui 17 unidades em estoque enquanto que a Perforcom aquelas utilizadas no exercício anterior. As demonstrações financeiras mance 24 de Maio possui 2 unidades. A companhia realizou teste de impairment
consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas nos estoques de ambas as SPEs e apenas o empreendimento “Vila Bela” referente
Controladas, por participação direta no capital social, como segue:
a Performance Visconde de Santa Isabel apresentou desvalorização no exercício
% de parti- de 2021 no montante de R$600 (1.120 em 2021). A Performance Diamante possui
cipação
23,65% da Performance Antônio Carlos que tem como principal ativo um terreno
2021 2020 que está em fase de viabilidade do projeto.
Performance 24 de Maio Empreendimentos Imobiliários Ltda. 99,00 99,00
Consolidado
Performance Visconde de Santa Isabel Empreendimentos
2021
2020
Imobiliários Ltda.
99,00 99,00 Unidades concluídas
8.810 14.718
Performance Diamante Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99,00 99,00 Performance Marquês
Performance Lineu de Paula Machado Empreendimentos
(+) Imóveis concluídos
2.962
Imobiliários Ltda.
87,43 99,00 (+) Encargos financeiros
50
Performance Marquês Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99,00 99,00 Estoque de imóveis
3.012
Nas demonstrações financeiras individuais da Companhia, esses investimentos Performance 24 de maio
são avaliados através do método de equivalência patrimonial.
(+) Imóveis concluídos
525
1.024
Controladora
Consolidado
7 Caixa e equivalentes de caixa
(+) Encargos financeiros
47
92
2021
2020
2021
2020 (-) Provisão de perda
(52)
Banco conta movimento
2
2 Estoque de imóveis
572
1.064
Aplicações financeiras (*)
2.409
49 12.588 8.529 Performance Visconde de Santa Isabel
2.409
49 12.590 8.531 (+) Imóveis concluídos
8.612 11.467
(*) As aplicações financeiras têm liquidez imediata e referem-se a investimentos (+) Encargos financeiros
226
295
em renda fixa do Banco Itaú, tais como: operações compromissadas, certificado (-) Provisão de perda
(600) (1.120)
de depósito bancário, bem como, cotas dos fundos de investimento Itaú Pre- Estoque de imóveis
8.238 10.642
mium Referenciado DI FIC FI, Caixa Econômica FIC GIRO Empresas RF DI e Estoque de imóveis consolidado
8.810 14.718
Banco Bradesco–Fundo de Investimento Plus–CCDI, conforme abaixo:
10 Investimentos: O saldo de investimentos é composto da seguinte forma em
Controladora Consolidado 31 de dezembro de 2021 e 2020:
Aplicação
Instituição
2021 2020 2021 2020
Controladora Consolidado
CDB
Itaú
233
49
367
99
2021
2020
2021 2020
Fundo Itaú REF DI–FIC FI
Itaú
2.176
- 12.221 8.429 Participação em empresas controladas
20.622 27.815
Fundo Invest Plus
Bradesco
1 Participação em empresas coligadas
5.221 5.166
2.409
49 12.588 8.529 Total dos investimentos
20.622 27.815
5.221 5.166
10.1 Participação em controladas: As empresas investidas têm como propósiConsolidado
8 Promitentes compradores de imóveis
to específico a realização de empreendimentos imobiliários relativos à constru2021
2020
Unidades concluídas
1.618 23.580 ção e à comercialização de imóveis residenciais e comerciais. As demonstrações
Performance 24 de Maio
1.213
7.140 financeiras das empresas investidas, utilizadas para fins de apuração do resultaPerformance Visconde de Santa Isabel
405
8.719 do de equivalência patrimonial tiveram os saldos ajustados às práticas contábeis
Performance Marquês
7.721 adotadas pela Controladora, descritas na Nota Explicativa nº 6, item f, quando
(-) Provisão para perda de crédito esperada
(429) (2.082) aplicável. Na Controladora, a movimentação dos saldos de investimentos está
(-) Ajuste a valor presente
(242) (2.660) demonstrada a seguir:
Performance Visc. de Performance 24 de Performance Dia- Performance Lineu
Performance
Santa Isabel Empre- Maio Empreendi- mante Empreendi- de Paula Machado Marquês Empreenendimentos Imobili- mentos Imobiliários mentos Imobiliá- Empreendimentos dimentos Imobiliá- Total dos inários (i)
(ii)
rios (iii)
(iv)
rios (v)
vestimentos
Saldos em 31/12/2019
9.438
1.245
5.009
6.907
2.844
25.444
Adição de investimento
2.900
1.000
120
4.020
Equivalência patrimonial
(2.177)
90
(12)
(294)
745
(1.649)
Saldos em 31/12/2020
10.161
2.335
5.117
6.613
3.589
27.815
(Redução) de investimento
(6.679)
(6.679)
Equivalência patrimonial
(820)
(455)
26
48
612
(590)
Variação de participação (a)
75
75
Saldos em 31/12/2021
9.341
1.880
5.143
57
4.201
20.622
(a) Saldo corresponde a venda das quotas da investida Performance Lineu para sócia Performance Empreendimentos Imobiliários. Em 31 de dezembro de 2021,
as principais informações sobre as Controladas estão informadas a seguir:
2021
Performance Visc. de
Performance Lineu de Performance MarSanta Isabel EmpreenPerformance 24
Performance Diamante Paula Machado Empre- quês Empreendidimentos Imobiliários Empreendimentos Empreendimentos Imo- endimentos Imobiliá- mentos Imobiliários
Ltda. (i)
Imobiliários Ltda. (ii)
biliários Ltda. (iii)
rios Ltda. (iv)
Ltda. (v)
Capital Social
19.619
7.433
5.552
30
1.828
Quantidade de Cotas Possuídas
19.422.950
7.358.790
5.496.598
26
1.810.041
Total da Receita Líquida
2.581
(667)
0
5.220
Total dos Ativos
14.154
3.385
5.250
72
5.210
Resultado do Exercício
(828)
(459)
25
50
619
Percentual de Participação
99,0%
99,00%
99,00%
87,43%
99,00%
Equivalência Patrimonial
(820)
(454)
25
44
613
Patrimônio Líquido
10.262
2.359
5.169
17
3.624
Percentual de Participação
99,00%
99,00%
99,00%
87,43%
99,00%
Investimento
9.340
1.880
5.143
58
4.201
2020
Performance Visc. de
Performance Lineu de Performance MarSanta Isabel EmpreenPerformance 24
Performance Diamante Paula Machado Empre- quês Empreendidimentos Imobiliários Empreendimentos Empreendimentos Imo- endimentos Imobiliá- mentos Imobiliários
Ltda. (i)
Imobiliários Ltda. (ii)
biliários Ltda. (iii)
rios Ltda. (iv)
Ltda. (v)
Capital Social
19.619
7.433
5.552
7.323
1.828
Quantidade de Cotas Possuídas
19.422.950
7.358.790
5.496.598
7.249.937
1.810.041
Total da Receita Líquida
1.437
1.389
10.600
8.183
Total dos Ativos
18.035
5.233
5.169
7.354
12.110
Resultado do Exercício
(2.200)
90
(11)
(296)
753
Percentual de Participação
99,0%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
Equivalência Patrimonial
(2.178)
89
(11)
(293)
745
Patrimônio Líquido
12.463
2.269
5.180
6.978
2.871
Percentual de Participação
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,00%
Investimento
10.161
2.335
5.117
6.613
3.589
(iv) Em 04 de março de 2015, a Companhia iniciou sua participação no capi- Variações dos fluxos de caixa de
tal social da Performance Lineu de Paula Machado Empreendimentos Imo- financiamento
7.500
7.500
biliários Ltda. (Ex-Performance Capri Empreendimentos Imobiliários Ltda.) Aquisição de empréstimos
(971) (1.246) (2.414) (4.631)
19.826.969/0001-44. A controlada vendeu o terreno localizado na Rua Lineu Pagamento de empréstimos
de Paula Machado, 708–Lagoa, RJ, a companhia pretende incorporar a SPE. Em Total das variações no fluxo de caixa
6.529 (1.246) (2.414)
2.869
10 de novembro de 2021, a Companhia aprovou por meio da 4ª alteração con- de financiamento
tratual a redução do capital social em R$7.348 passando o mesmo de R$7.378 Outras variações
345
337
761
1.443
para R$30. 10.2 Participação em coligadas: O investimento no consolidado Despesas com juros
(320) (337) (374) (1.031)
refere-se a Performance Diamante. O saldo de investimento no consolidado Juros pagos
25
387
412
da Controladora em 2021 é de R$ 5.221 (R$ 5.166 em 2020), resultado de Total das outras variações
equivalência patrimonial em 2021 de R$55 (R$16 em 2020), composto pela Saldo final em 31 de dezembro de 2020 6.554 2.052 4.194 12.800
Variações dos fluxos de caixa de
participação de sua controlada Performance Diamante na coligada Performance financiamento
Antônio Carlos, o empreendimento do investimento está localizado na Avenida Pagamento de empréstimos
(6.554) (2.052) (4.194) (12.800)
Antônio Carlos, 130–Centro–RJ e está em fase de viabilidade. 11 Empréstimos Total das variações no fluxo de caixa
e financiamentos: Em 01 de Dezembro de 2014 a Performance 24 de Maio, de financiamento
assinou um contrato de financiamento no modelo plano empresário junto ao Outras variações
Banco Bradesco para construção do empreendimento Fiore, localizado na Rua Despesas com juros
87
132
219
438
24 de Maio. Conforme cláusula 25ª o respectivo contrato, a Performance 24 de Juros pagos
(87) (132) (219)
(438)
Maio está sujeita a cláusulas de vencimento antecipado (“Covenants”) não finan- Total das outras variações
ceiras, que podem gerar vencimento antecipado do empréstimo, mencionadas Saldo final em 31 de dezembro de 2021
abaixo. Em 27 de agosto de 2020 a Companhia renegociou o seu saldo devedor 12 Impostos, taxas e contribuições a recolher
junto ao Banco Bradesco. O contrato não prevê nenhuma garantia dada pelo
Controladora Consolidado
empréstimo. Em 31 de dezembro de 2021 a companhia não possui saldo de
2021 2020
2021 2020
empréstimos a pagar, tendo em vista que o mesmo foi quitado em setembro de INSS–Serviços prestados–PF e PJ
2
6
3
2021. Em 17 de abril de 2017 a Performance Visconde de Santa Isabel Empre- IRRF–Serviços prestados–PJ
7
95 255
endimentos Imobiliários Ltda, assinou um contrato de financiamento no modelo IRPJ e CSLL apagar
66 430
plano empresário junto ao Banco Caixa Econômica Federal para construção de PIS e COFINS
1
6
empreendimento imobiliário denominado Vila Bela Residências. O contrato de Retenções–PIS, COFINS, CSLL
empréstimo da Visconde de Santa Isabel não prevê cláusulas de vencimento ISS–Serviços prestados–PJ
7
164 700
antecipado, nem garantias dadas pelo empréstimo. Em 31 de dezembro de 2021
a companhia não possui saldo de empréstimos a pagar, tendo em vista que o 13 Impostos e contribuições diferidos: O Imposto de Renda, a Contribuição
mesmo foi quitado em agosto de 2021. Em 8 de março de 2020 a Performance Social, o PIS e a COFINS diferidos, são registrados para refletir os efeitos fisMarquês de São Vicente Empreendimentos Imobiliários Ltda, assinou um con- cais decorrentes de diferenças temporárias entre a base fiscal, que determina
trato de financiamento no modelo plano empresário junto ao Banco BBM para a tributação, conforme o recebimento (Instrução Normativa nº 84/79 SRF) e a
conclusão da construção de empreendimento imobiliário denominado Contem- efetiva apropriação do lucro imobiliário.
Consolidado
porâneo Gávea. Em 31 de dezembro de 2021 a companhia não possui saldo de
2021 2020
empréstimos a pagar, tendo em vista que o mesmo foi quitado em junho de 2021. IRPJ
12 235
24 de maio
CSLL
7 123
Banco
Taxa Vencimento Principal 2021 2020 PIS
3
69
Banco Bradesco
13% 01/04/2023
13.056
- 2.052 COFINS
16 319
Circulante
- 879 Total
38 746
Não circulante
- 1.173 A Companhia e suas Controladas calculam o imposto de renda e a contribuição
Visconde de Santa Isabel
social pelo regime do lucro presumido e pelo regime especial de tributação–RET
Banco
Taxa Vencimento Principal 2021 2020 para as receitas de vendas de unidades imobiliárias e financeiras relacionadas
Banco Caixa Econômica Federal 12,5% 17/02/2022
12.684
- 4.194 a estas, conforme demonstrado a seguir:
Circulante
- 3.595
2021
Não circulante
- 599 Consolidado
IRPJ
CSLL
Marquês de São Vicente
Receita Líquida
Banco
Taxa
Vencimento
Principal 2021 2020 % para base de cálculo
0%
0%
Banco BBM
9% a.a.
15/03/2021
7.500
- 6.554 Base de Cálculo
Circulante
- Receitas financeiras
298
298
Não circulante
- 6.554 Demais receitas
Movimentação dos empréstimos
Base de Cálculo Total
298
298
% do Tributo
0,15
0,09
Mar- 24 de Santa
Valor Adicional 10%
quês maio Isabel Total
Consolidado
45
26
Saldo final em 31 de dezembro de 2019
- 3.298 6.221
9.519 Subtotal

Receita para cálculo do RET*
% para base de cálculo
RET
Total de Despesa com IR e CSLL

7.520
7.520
1,26% 0,66%
95
50
140
76
2020
Consolidado
IRPJ
CSLL
Receita Líquida
11.002 11.002
% para base de cálculo
8%
12%
Base de Cálculo
880
1.320
Receitas financeiras
12
12
Demais receitas
Base de Cálculo Total
892
1.332
% do Tributo
15%
9%
Valor Adicional 10%
77
Subtotal
211
120
Receita para cálculo do RET*
9.873
9.873
% para base de cálculo
1,26% 0,66%
RET
123
65
Total de Despesa com IR e CSLL
334
185
A base de cálculo é composta basicamente pela receita de unidades imobiliárias
líquidas dos distratos, provisão para perda de crédito esperada e ajuste a valor
presente. 14 Obrigações por aquisições de terrenos: Os valores registrados
referem-se aos compromissos assumidos na aquisição de terrenos através de
permuta financeira. A permuta de terrenos tem por objeto o recebimento de
terrenos de terceiros para liquidação por meio da entrega de apartamentos ou
o repasse de parcelas provenientes das vendas das unidades imobiliárias dos
empreendimentos. As obrigações por aquisições de terrenos estão demonstradas da seguinte forma:
Consolidado
2021 2020
Performance Visconde de St Isabel (i)
3.155 3.155
Obrigações por aquisição de imóveis–LP
3.155 3.155
Obrigações por aquisição de imóveis
3.155 3.155
(i) Em 09 de outubro de 2014, a Performance Visconde de Santa Isabel adquiriu um terreno, localizado na Rua Visconde de Santa Isabel, número 113,
Vila Isabel, Rio de Janeiro–RJ. O saldo a pagar é dação de unidades prontas
e acabadas no local, que somam os R$ 3.155 em 2021 e 2020. 15 Adiantamento de clientes: Em 2021 a companhia não possui saldo de adiantamento
de clientes. Em 2020 o saldo de R$591 era composto por adiantamento dos
clientes do empreendimento Performance Marquês de São Vicente. O adiantamento de Clientes da Performance Marques era decorrente de recebimentos
de compradores de unidades imobiliárias correspondente a parcela da receita
ainda não reconhecida por conta da evolução da obra, porém com a conclusão
do empreendimento, as receitas e custos do projetos foram reconhecidos 100%
e portanto o saldo de adiantamento dos clientes foi baixado. 16 Patrimônio
líquido: a. Capital social: Em 20 de fevereiro de 2020, a Assembleia Geral
Extraordinária aprovou o aumento de capital social da Companhia em R$1.450
passando o mesmo de R$40.033 para R$41.483 com a emissão de 1.450 de
ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em 13 de março de 2020, a
Assembleia Geral Extraordinária aprovou o aumento de capital social da Companhia em R$1.400 passando o mesmo de R$41.483 para R$42.883 com a
emissão de 1.400 de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Em
05 de agosto de 2021, a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária aprovou
a redução do capital social da Companhia em R$17.597 passando o mesmo
de R$42.884 para R$25.287. O capital social subscrito em 31 de dezembro
de 2021 é de R$ 25.287 (R$ 42.884 em 2020), sendo composto por 25.287
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2021
o capital integralizado é de R$ 25.287 (2020–R$ 42.484); Em 31 de dezembro
de 2021, a Votorantim Performance Investimentos Imobiliários detêm 100% do
capital social da Companhia. b. Reserva legal: A reserva legal é constituída
com base em 5% do lucro líquido do exercício, limitada a 20% do capital social,
após absorção dos prejuízos acumulados, em conformidade com o artigo 193
da Lei das Sociedades por Ações. c. Distribuição de dividendos: Aos acionistas está assegurado um dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro
do exercício ajustado nos termos da legislação em vigor, após a compensação
dos prejuízos acumulados. Não houve distribuição de dividendos aos acionistas
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 tendo em vista os
prejuízos acumulados. d. Participação de acionistas não controladores: Os
montantes destacados no balanço patrimonial (patrimônio líquido) e no resultado
do período são compostos pelas exigibilidades e pelos resultados atribuídos
aos sócios de determinados empreendimentos imobiliários, sendo representados substancialmente por empresas responsáveis pela construção e outros
parceiros investidores, que no momento da formatação dos empreendimentos imobiliários, ficaram com um percentual de participação nas Sociedades
de Propósito Específico (SPEs). Conforme descrito na Nota Explicativa nº 2
é realizada a consolidação integral nas SPEs onde a gestão e controle são
exclusivos da Companhia (não compartilhado com terceiros), destacando-se
a parcela correspondente aos participantes. 17 Receita operacional líquida:
Conforme descrito na nota explicativa 6, a apropriação dos custos e receitas
das empresas com empreendimento em andamento é feita através do método
da percentagem completada–POC, que representa o percentual de evolução
entre o custo realizado e orçado. O percentual em 2021 aplicado é de 100%
para as obras relativas à Performance 24 de maio, Performance Santa Isabel e
Performance Marquês de São Vicente.
Consolidado
Venda de Imóveis
2021
2020
Performance 24 de Maio
1.327 2.229
Performance Visconde de Santa Isabel
2.626 2.216
Performance Marquês de São Vicente
8.582 10.985
Performance Lineu de Paula Machado
- 11.002
(=) Receita operacional bruta (*)
12.535 26.432
Performance 24 de Maio–Vendas Canceladas
(1.987)
(736)
Performance 24 de Maio–Tributos
(7)
(38)
Performance 24 de Maio–Descontos Concedidos
(519)
(66)
Performance Visconde de Santa Isabel–Vendas Canceladas
(738)
Performance Visconde de Santa Isabel – Tributos
(45)
(41)
Performance Visconde de Santa Isabel – Desc. Concedidos
(462)
Performance Marquês de São Vicente–Vendas Canceladas (3.257) (2.675)
Performance Marquês de São Vicente – Tributos
(105)
(127)
Performance Marques de São Vicente – Desc. Concedidos
(14)
Performance Lineu de Paula Machado–Tributos
(402)
(=) Deduções (Tributos e vendas canceladas)
(6.396) (4.823)
(=) Receita operacional líquida
6.139 21.609
Performance 24 de Maio
(544) (1.644)
Performance Visconde de Santa Isabel
(2.713) (2.770)
Performance Marquês de São Vicente
(3.977) (8.342)
Performance Lineu de Paula Machado
- (10.284)
Performance 24 de Maio–Unidades Distratadas
275
Performance Visconde de Santa Isabel–Unidades Distratadas
426
Performance Marquês de São Vicente–Unidades Distratadas
- 1.721
(=) Custo das unidades vendidas
(7.234) (20.618)
(=) (Prejuízo) / Lucro bruto
(1.095)
991
(*) A receita apresentada considera o ajuste a valor presente do contas a receber
de R$ 2.419 em 2021 (-R$ 203 em 2020).
Controladora Consolidado
18 Despesas gerais e administrativas
2021 2020 2021 2020
Advogado (i)
- (44) (222)
Consultoria
(28)
- (90) (102)
Comunicações
(1)
(4)
(1)
Cartório e Custas
(7)
(1) (43) (198)
Despesas Gráficas
- (65)
(24)
Condução
(1)
(3)
(5)
Contabilidade/Auditoria
(132) (125) (328) (309)
Tributária
- (74)
(89)
Uso de imóveis
- (294) (359)
Uso de sistemas
(5)
(4) (23)
(49)
Serviços terceirizados
(1)
(5)
(44)
(Provisão) / Reversão para contingências
245
37
Outras (ii)
(38)
- (59)
(18)
Despesas Administrativas
(210) (133) (787) (1.383)
(i) O saldo de despesas com advogado era de R$44 em 2021 e R$222 em 2020.
As despesas com honorários advocatícios é oriunda da prestação de serviço
de acompanhamento do contencioso das investidas. A Companhia teve uma
diminuição da respectiva rubrica. (ii) O saldo de R$38 em 2021 da linha “outras”
na controladora corresponde as despesas com publicações de demonstrações
financeiras e atos societários. O saldo de R$59 da linha “outras” no consolidado
corresponde a despesa com publicações e materiais de uso e consumo.
19 Despesas com vendas
Consolidado
2021
2020
Propaganda e publicidade
(129)
(122)
Comissão Sobre vendas
(135)
(56)
Decoração
(26)
(22)
Outros
(6)
Despesas com Vendas
(290)
(206)
Controladora Consolidado
20 Resultado financeiro
2021 2020 2021 2020
Rendimento aplicação financeira
37
3
295
14
Receita de juros
41
21
Outros
1
1
1
2
Receitas Financeiras
38
4
337
37
Despesas bancárias
(2)
(2)
(18)
(320)
Despesa com juros e atualização monetária
(7) (445) (1.191)
Outras despesas financeiras
- (102)
(176)
Despesa Financeira
(2)
(9) (566) (1.687)
Resultado Financeiro
36
(5) (229) (1.650)
21 Transações com partes relacionadas: No exercício de 2021 a Companhia
realizou transferência intercompany totalizando R$ 2.559 (R$ 14 em 2020) que
deverão ser deliberadas no próximo exercício como Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital (AFAC). Os saldos são os seguintes:
2021
2020
Controladora
Performance 24 de Maio
1.059
Performance Santa Isabel
1.445
Performance Lineu de Paula
14
Performance Diamante
55
Total a receber
2.559
14
Consolidado
Performance Antônio Carlos
28
Performance Empreendimentos
21
Total a receber
49
No exercício de 2021 a controladora recebeu de adiantamento de dividendos
o montante de R$2.153 , sendo R$2.146 da controlada Perf. Marquês e R$7
da sócia Performance Empreendimentos Imobiliários.
2021 2020
Controladora
Performance Marquês
2.146
Performance Empreendimentos Imobiliários
7
Total do adiantamento
2.153
No exercício de 2021 e 2020 as investidas da Companhia receberam investimentos a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital da sócia
Performance Empreendimentos Imobiliários, seguem os saldos de cada uma
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e de suas Controladas podem ser assim resumidos: Risco de mercado: O (=) Receita a apropriar
das investidas:
22.026 29.686
26.346
2021 2020 risco de mercado é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de Custos orçados de unidades
Consolidado
525
8.521
26.346
Performance Lineu de Paula
4 um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os (-) Custo incorrido unidades dos imóveis a
Performance 24 de Maio
2 preços de mercado englobam dois tipos de risco principais: (i) risco de taxa de comercializar
Performance Empreendimentos Imobiliários
7
- juros; e (ii) risco cambial (que não afeta a Companhia e suas Controladas neste (-) Custo a incorrer dos imóveis a comercializar 21.501 21.165
26.346
Performance Diamante
1
- momento, dado as suas operações atuais). O risco de taxa de juros é o risco de (=) Custo orçado das unidades vendidas
21.501 21.165
26.346
Total
8
6 que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue (-) Custo incorrido das unidades vendidas
O conselho de administração é o responsável pela deliberação da remuneração devido a variações nas taxas de juros de mercado. Os resultados da Companhia
6.724
2.458
7.650
dos administradores. Atualmente a companhia não remunera os administrado- e de suas Controladas estão suscetíveis a variações das taxas de juros inci- (=) Custo a incorrer das unidades vendidas 28.225 23.623
33.996
res e diretores. 22 Instrumentos financeiros: A Companhia e suas Controla- dentes sobre as aplicações financeiras em CDBs, e contrato de empréstimo e Lucros reconhecidos de unidades vendidas
(119)
(232)
(584)
das efetuaram avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos financiamento que estão atreladas ao CDI. A Administração entende que o risco Receita apropriada
28.106 23.391
33.412
valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de de grandes variações nas taxas de juros dos CDBs é baixo. Risco de crédito: (-) Impostos s/ Receita Apropriada
21.501 21.165
26.346
avaliação apropriadas. Entretanto, a interpretação dos dados de mercado e a O risco de crédito é o risco da contraparte de um negócio não cumprir uma obri1.896
562
486
seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento e estimati- gação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com o cliente, o que (=) Receita líquida apropriada
4.709
1.664
6.580
vas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como consequência, levaria ao prejuízo financeiro. As Controladas da Companhia estão expostas ao (-) Custo incorrido das unidades vendidas
17%
7%
20%
as estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação (=) Lucro operacional
4.709
1.664
6.580
poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses ao contas a receber), incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras 25 Outras receitas e despesas operacionais Controladora Consolidado
de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito relevante nos valores de mantidos pela Companhia e suas Controladas. Com relação às contas a receber, Outras despesas operacionais
2021 2020 2021 2020
realização estimados. Os principais passivos financeiros da Companhia e de a Companhia e suas Controladas restringem a sua exposição a riscos de créditos Taxa de gestão
- (417) (619)
suas Controladas referem-se a contas a pagar a fornecedores, outras contas por meio de análises de créditos contínuas e rigorosa, onde todos os clientes Despesas excedentes
(85)
a pagar, adiantamentos de clientes, obrigações por aquisições de terrenos e são avaliados. Em 31 de dezembro de 2021, não havia concentração de risco Indenizações diversas
(5)
empréstimos e financiamentos, que resultam diretamente de suas operações. de crédito relevante associado a clientes. Todas as operações da Companhia Despesas com ligações definitivas
(70)
Os principais ativos financeiros da Companhia e de suas Controladas consistem e suas Controladas são realizadas com bancos de reconhecida liquidez, o que Total outras despesas operacionais
- (577) (619)
em caixa e equivalentes de caixa, promitentes compradores de imóveis e outros minimiza seus riscos. Risco de liquidez: O risco de liquidez consiste na possi- Outras receitas operacionais
ativos, que também resultam diretamente de suas operações. a. Classificação bilidade da Companhia e suas Controladas não terem recursos suficientes para Ganho de capital com investimento
75
75
dos instrumentos financeiros por categoria: A classificação dos principais cumprir com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos de Reversão de provisões
54
liquidação de seus direitos e obrigações. A abordagem da Companhia e suas Outras receitas operacionais
ativos financeiros por categoria é a seguinte:
136
12
Controladas na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que Total de outras receitas operacionais
Controladora
Consolidado
75
265
12
sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vence- Outras receitas e despesas operacionais
2021
2021
75
- (312) (607)
rem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou 26 Provisões para contingências: No curso normal dos negócios, a CompaValor
com risco de prejudicar a sua reputação. Na tabela abaixo está demonstrado o nhia está envolvida em causas judiciais e discussões potenciais relevantes,
Valor
justo por
fluxo de vencimento dos passivos financeiros:
justo por Custo
meio do Custo
as quais foram ou podem vir a ser levantadas pelas autoridades competentes,
Valor 6 meses
Vencimeio do amorresulta- amorincluindo questões de ordem cível. Com base nos fatos atualmente disponíveis
31 de dezembro de 2021 contá- ou me- 12 me- 2 3 à 4 mento em e na opinião de seus consultores legais, a Administração da Companhia acredita
Ativos financeiros
resultado tizado Total
do
tizado Total
Passivos Financeiros
bil
nos
ses anos anos aberto
Caixa e equivalentes de
que a resolução de boa parte dessas causas atuais ou discussões potenciais
47
47
- deverá ser satisfatória para a Companhia, e para aquelas causas cujo desfecho
caixa
2.409
- 2.409 12.590
- 12.590 Contas a pagar
Obrigações por aquisição
Promitente compradores
desfavorável é considerado provável, constituiu provisão.
3.155
- 3.155
- Processos em andamento com probabilidade de perda provável
de imóveis
947
947 de imóveis
Total
2.409
- 2.409 12.590
947 13.537 Transação com partes
2021
2020
relacionadas
7
7
- Cíveis
2020
2020
1.277 1.680
Risco da taxa de juros: A Companhia e suas Controladas não estão expostas a Total
Valor
1.277 1.680
mudanças nas taxas de juros de seus financiamentos, pois todos eles são nego- A movimentação das contingências com probabilidade de perda provável está
Valor
justo por
ciados a uma taxa fixa, conforme demonstrado na nota 11. Risco operacional: descrita a seguir:
justo por Custo
meio do Custo
O objetivo da Companhia e suas Controladas é administrar o risco operacional Provisão para contingências cíveis
meio do amorresulta- amorAtivos financeiros resultado tizado Total
do
tizado Total para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros. As Controladas da Compa- Em 31 de dezembro de 2020
1.680
nhia têm a política de contratar entidades independentes para acompanhar os Atualização / Adição
Caixa e equivalentes de
550
caixa
49
49
8.531
- 8.531 pontos críticos do processo de incorporação como nas áreas de construção e Baixa (a)
(953)
societária. Gestão do capital: O objetivo principal da administração de capital Em 31 de dezembro de 2021
Promitente compradores
1.277
de imóveis
- 18.838 18.838 da Companhia é assegurar que este mantenha uma classificação de crédito (a) A variação da provisão para contingências corresponde a liquidação de
Total
49
49
8.531 18.838 27.369 forte e uma razão de capital capaz apoiar os negócios e maximizar o valor do alguns processos, a provisão e reversão de algumas causas. O efeito no reA classificação dos principais passivos financeiros consolidados da Companhia acionista. A política da Companhia é manter uma sólida base de capital para sultado do exercício das adições e baixas ocorridas foi de R$ 245, conforme
manter a confiança dos investidores, credores e mercado e com isso manter nota explicativa 18. O efeito das adições e baixas diretamente no caixa foi de
por categoria é a seguinte:
o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora o retorno de R$ 158 sendo R$74 do empreendimento Performance 24 de Maio e R$84 do
2021
2020
Custo amortizado
Empréstimos e financiamentos (nota 11)
- 12.800 capital sobre a operação da Companhia e suas Controladas através do acompa- empreendimento Performance Visconde de Santa Isabel. (b) Em maio de 2021 a
Contas a pagar
47
110 nhamento dos indicadores econômico financeiro com destaque para o fluxo de investida Performance 24 de Maio realizou o depósito judicial de R$85 referente
Adiantamento de clientes (nota 15)
591 caixa projetado. b. Avaliação dos instrumentos financeiros: Os instrumentos ao processo da unidade 304, a referida causa está com probabilidade de perda
Transações com partes relacionadas (nota 21)
7
6 financeiros constantes do balanço patrimonial, tais como caixa e equivalentes provável. (c) Em setembro de 2021 a investida Performance Marquês realizou
Total
54 13.507 de caixa apresentam-se pelo valor contratual, que é próximo ao valor de mer- o depósito judicial de R$603 referente ao processo da unidade 503, a referida
Hierarquia do valor justo: Os instrumentos derivativos da Empresa são re- cado. Para determinação do valor de mercado foram utilizadas as informações causa está com probabilidade de perda provável.
gistrados ao valor justo utilizando uma combinação de métodos de avaliação. disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas para cada situação. 23 Processos em andamento com probabilidade de perda possível
Os diferentes níveis são definidos como a seguir: • Nível 1- Preços cotados Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura
2021
2020
(não ajustados) em mercados ativos, líquidos e visíveis para ativos e passi- de seguros para riscos aos quais estaria sujeita em montantes considerados Cíveis
66
15
suficientes
para
cobrir
eventuais
sinistros,
considerando
a
natureza
de
sua
ativivos idênticos que estão acessíveis na data de mensuração. • Nível 2- Inputs
Total
66
15
dade.
A
SPE
24
de
maio
possui
seguro
coletivo
para
as
unidades
que
estão
em
diferentes dos preços negociados em mercados ativos incluídos no Nível 1,
Contingências cíveis: Em 31 de dezembro de 2021, a controlada Performance 24
estoque,
como
parte
de
exigência
para
financiamento
bancário,
com
o
objetivo
que são observáveis para o ativo ou passivo similares em mercado de ativos;
de Maio Empreendimentos Imobiliários Ltda é parte em processos cíveis, sendo o
• Nível 3- Inputs para os ativos ou passivos que não são baseados em dados de indenizar os prejuízos que venham a sofrer em consequência de perdas ou valor total reclamado nesses processos o total de R$354 (R$646 em 2020), grande
danos
ao
imóvel–modalidade
do
seguro
DFI–Danos
Físicos
ao
Imóvel.
Como
o
observáveis de mercado (inputs não observáveis). O valor justo dos ativos e
parte dos processos estão provisionados tendo em vista a expectativa de perda
passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser financiamento bancário foi quitado não existem saldos de seguros em 2021 do ser considerada provável por estarem relacionadas a solicitação de distrato de
referente
as
unidades
hipotecadas.
A
companhia
possui
um
seguro
habitacional
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar e não
promessa de compra e venda. A controlada possui em sua carteira de contingências
em uma venda ou liquidação forçada. O valor justo do caixa e equivalentes de vigente referente a uma unidade imobiliária com o limite máximo de garantia de classificadas por advogados externos como possíveis, o montante de R$66 (R$ 15
R$285.
As
demais
empresas
investidas
não
contrataram
coberturas
de
seguros.
caixa, contas a receber de clientes, saldos com partes relacionadas, contas a
em 2020) que corresponde a 2 ações. Em 31 de dezembro de 2021, a controlada
pagar a fornecedores e outras obrigações de curto prazo se aproxima de seu 24 Compromissos assumidos com projetos: De acordo com a Lei de Incor- Performance Visconde Santa Isabel Empreendimentos Imobiliários Ltda não possui
poração
Imobiliária,
a
Companhia
e
suas
controladas
têm
o
compromisso
legal
respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto pracontingências classificadas como provável, o saldo de R$110 provisionado em
zo desses instrumentos. Empréstimos são reconhecidos inicialmente ao valor de finalizar os projetos de incorporação imobiliária que foram aprovados e que 2020 foi liquidado no exercício de 2021. A controlada não possui em sua carteira
não
mais
estejam
sob
cláusula
resolutiva,
segundo
a
qual
poderia
ter
ocorrido
justo, acrescidos do custo da transação diretamente relacionado. Após recode contingências processos classificados como possíveis. Em 31 de dezembro de
nhecimento inicial, os empréstimos são mensurados subsequentemente pelo a desistência da incorporação e devolver os montantes recebidos aos clientes. 2021, a controlada Performance Marques Empreendimentos Imobiliários Ltda é
As
principais
informações
sobre
os
projetos
podem
ser
assim
apresentadas:
custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva. As operações
parte em processos cíveis, sendo o valor total reclamado nesses processos o total
Perf.
Perf.
financeiras da Companhia são realizadas por intermédio da área financeira
de R$923 (R$923 em 2020), todos os processos estão provisionados tendo em vista
Perf.
Visc.
Marquês
de acordo com a estratégia conservadora, visando segurança, rentabilidade e
a expectativa de perda ser considerada provável. A controlada não possui em sua
24
de
de
Sta.
de
São
liquidez previamente aprovada pela diretoria e acionistas. A Companhia e suas
carteira de contingências processos classificados como possíveis.
Maio
Isabel
Vicente
Conta
Controladas se encontram expostas a risco de mercado, risco de crédito e risco
Luis Oswaldo Lopes Leite - Diretor
Receita
de
unidades
vendidas
28.225
23.623
33.996
de liquidez, os quais são tempestivamente monitorados pela Administração.
Ronaldo Francisco dos Santos - Contador - CRC/RJ – 080.719/O-1
28.225 23.623
33.996
Estes riscos significativos de mercado que afetam os negócios da Companhia (-) Receita apropriada
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Conselheiros e Acionistas da Performance Investimentos Imobiliários de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
3 S.A. Rio de Janeiro – RJ: Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras indivi- mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
individuais e consolidadas da Performance Investimentos Imobiliários 3 S.A. (“Com- duais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade internos da Companhia e suas controladas. − Avaliamos a adequação das políticas
panhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil divulgações feitas pela administração. − Concluímos sobre a adequação do uso,
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres- pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos
pondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras Responsabilidade dos auditores pela auditoria das demonstrações financei- continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos ras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de audios aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em toria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais
da Performance Investimentos Imobiliários 3 S.A. em 31 de dezembro de 2021, o conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audifluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a audito- toria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em contiMédias Empresas. Base Para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções nuidade operacional. − Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. −
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações
controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: − Identifica- opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Somos
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas mos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, conde acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, sequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a administração
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen- das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022.
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas e pelos burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
KPMG Auditores Independentes Ltda. CRC SP-014428/O-6 F-RJ.
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração intencionais. − Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auWalter Malvar Leite da Silva - Contador - CRC 117037/O-0

MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2022.06.22 17:16:10 -03'00'

Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

