
Relatório da Administração. A Administração da Companhia apresenta a V.Sas. as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2021, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. A administração 
da Cia coloca-se a disposição dos acionistas para esclarecimentos ou para dirimir qualquer dúvida à respeito destas demonstrações financeiras, bem como sobre os negócios sociais e fatos administrativos do exercício findo.

Santa Catarina Restaurante Entretenimento e Participações S.A.
CNPJ nº 23.202.750/0001-41

Ativo 2021 2020
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa  4.059.631  1.796.569 
  Contas a receber  1.739.968  812.103 
  Adiantamentos diversos  179.013  1.391.847 
  Estoques  262.307  183.442 
  Despesas pagas antecipadamente  9.446  9.734 
Total do Circulante  6.250.364  4.193.695 
Não Circulante
Imobilizado
  Bens do imobilizado  7.671.786  7.348.493 
Total do Não Circulante  7.671.786  7.348.493 
Total do Ativo  13.922.150  11.542.188 

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 
de dezembro 2021. 1. Contexto operacional: A Santa Catarina Restaurante, 
Entretenimento e Participações S.A. (“Companhia”) foi constituída em 02 de 
setembro de 2015. A Companhia possui como objeto social promover a ex-
ploração do restaurante, bar e night club Xian, localizado no Shopping Bossa 
Nova Mall, no Rio de Janeiro, além de poder participar em outras sociedades 
na forma de acionista ou quotista. Para poder realizar a promoção de sua ativi-
dade fim, a Companhia assinou contrato de locação com prazo de duração de 
120 meses, a contar a partir da data de inauguração, com o Shopping Bossa 
Nova Mall no dia 18 de novembro de 2015. No instrumento ficou pactuado que 
a Companhia ficaria responsável pela adequação, preparação e decoração do 
espaço para pleno funcionamento do restaurante. A inauguração aconteceu 
em 1º de setembro de 2017. 2. Apresentação das demonstrações financei-
ras: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os 
pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis, aplicáveis a pequenas e médias empresas (CPC 
PME – R1). A Companhia não está divulgando as demonstrações dos resul-
tados abrangentes por não possuir transações que afetem essas demons-
trações. A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com 
o CPC PME (R1) requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o 
exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no proces-
so de aplicação das políticas contábeis. 3. Resumo das principais práticas 
contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa 
incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de 
curto prazo, com vencimento originais de curto prazo (com risco insignificante 
de mudança de seu valor). As aplicações financeiras estão classificadas como 
títulos para negociação, mensuradas ao valor justo por meio do resultado. b) 
Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes). Um ativo é reco-
nhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios eco-
nômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço 
patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso eco-
nômico 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. c) Instrumentos financeiros. Ativos financeiros. Reconheci-
mento inicial e mensuração. Ativos financeiros são classificados como ativos 
financeiros a valor justo por meio do resultado, recebíveis ou ativos financeiros 
disponíveis para venda, conforme a situação. Os principais ativos financeiros 
da Companhia incluem caixa e equivalente de caixa e contas a receber (re-
cebíveis). Passivos financeiros. Passivos financeiros são classificados como 
passivos financeiros a valor justo por meio do resultado ou empréstimos e 
financiamentos, conforme o caso. A Companhia determina a classificação 
dos seus passivos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. Os 
principais passivos financeiros da Companhia incluem contas a pagar a forne-
cedores e empréstimos e financiamentos. d) Demonstrações dos fluxos de 
caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método 
indireto e está apresentada de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 
03 (R2) – Demonstração dos Fluxos de Caixa. e) Imposto de renda e contri-
buição social. A Companhia optou pelo regime tributário do lucro presumido 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, sendo a base de cálculo 
do imposto de renda e contribuição social calculados a razão de 8% e 12%, 
respectivamente. As alíquotas regulares do PIS e da COFINS nestes casos 
são de 0,65% e 3,00%, respectivamente. Da mesma forma ocorreu no exercí-
cio findo em 31 de dezembro de 2020. f) Apuração de resultado. O resultado 
das operações realizadas pela Companhia é apurado em conformidade com o 
regime contábil de competência, sendo a receita financeira reconhecida com 
base no método de taxa de juros efetiva. As despesas são todas as saídas de 
recursos financeiros, para bens e serviços, consumidos na manutenção de 
atividades. 4. Patrimônio Líquido: a) Capital social. O capital social em 31 
de dezembro de 2021 é de R$ 9.298.013, o qual está totalmente subscrito e 

integralizado, sendo 23.335.000 ações ordinárias e 10.000.000 ações prefe-
renciais classe A, todas nominativas e sem valor nominal. 5. Gestão de risco. 
As atividades da Companhia não a expõem aos diversos riscos financeiros 
como risco de mercado, risco de crédito e risco de liquidez.  A Companhia 
não tem como prática fazer uso de instrumentos financeiros derivativos para 
proteger exposições a riscos. 6. COVID-19: Em relação ao coronavírus (Co-
vid-19), até a presente data, constatou-se razoável  impacto na operação da 
Empresa ou na sua capacidade de operação e geração de caixa. Todavia, 
face o dinamismo que esse problema tem apresentado, não é possível afirmar 
ou mesmo estimar os possíveis efeitos econômicos decorrentes das medidas 
governamentais tomadas para evitar a disseminação do vírus.
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Passivo 2021 2020
Circulante
  Empréstimos e financiamentos   –    300.000 
  Fornecedores  1.126.837  822.933 
  Obrigações sociais e trabalhistas  1.265.080  833.199 
  Obrigações fiscais  721.478  556.928 
  Obrigações com clientes  65.564  429.442 
Total do Circulante  3.178.958  2.942.502 
Não Circulante
  Obrigações fiscais  –    132.329 
Total do Não Circulante  –    132.329 
Patrimônio Líquido 
  Capital social integralizado  9.298.013  9.298.013 
  Reserva Legal  72.259  –   
  Lucros à disposição da assembleia  1.372.920  –   
  Prejuízo acumulado  –    (830.656)
Total do Patrimônio Líquido   10.743.192  8.467.357 
Total do Passivo  13.922.150  11.542.188 

Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em Reais)

2021 2020
Receita operacional líquida  19.024.378  9.807.391 
Custo das vendas e serviços (13.615.297)  (8.447.925)
Lucro (prejuízo) bruto  5.409.081  1.359.466 
Receitas (despesas) operacionais
  Despesas comerciais  (53.969)  (129.491)
  Despesas gerais e administrativas  (2.542.227) (2.023.690)
  Outras receitas (despesas) operacionais  115.900  592.461 

 (2.480.296)  (1.560.720)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro  2.928.785  (201.254)
Resultado financeiro
  Receitas financeiras  100.623  70.129 
  Despesas financeiras  (278.363)  (306.046)

 (177.739)  (235.916)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
  renda e contribuição social  2.751.046  (437.171)
Imposto de renda e contribuição social  (643.609)  (501.434)
Lucro (prejuízo) do exercício  2.107.437  (938.605)

Demonstrações dos Resultados em 31/12/2021 e 2020 (Em Reais) Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em Reais)
Atividades Operacionais 2021 2020
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 2.751.046 (437.171)
Ajustes para conciliar o resultado as disponibilidades
  aplicadas nas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social (643.609) (501.434)
Depreciação e amortização 1.147.365 1.113.527
Ajustes de exercícios anteriores 168.468 (120.791)
Variações nos Ativos e Passivos
Contas a receber (927.865) (526.432)
Adiantamentos diversos 1.212.834 (298.370)
Estoques (78.865) (69.850)
Despesas pagas antecipadamente 288 2.514
Fornecedores 303.903 (5.959)
Obrigações sociais e trabalhistas 431.881 (399.302)
Obrigações fiscais 32.220 187.400
Obrigações com clientes (363.878) 420.442
Disponibilidades líq. geradas pelas ativid. operacionais 4.033.791 (635.427)
Atividades de Financiamento
Dividendos pagos – (1.885.131)
Empréstimos e financiamentos (300.000) 300.000
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades
  de financiamento (300.000) (1.585.131)
Atividades de Investimento
Benfeitorias em imóveis de terceiros (1.302.429) –
Aquisição de imobilizado (168.300) –
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades
  de investimento (1.470.729) –
Variação do caixa e equivalente de caixa 2.263.062 (2.220.557)
No início do exercício 1.796.569 4.017.126
No final do exercício 4.059.631 1.796.569
Variação do caixa e equivalente de caixa 2.263.062 (2.220.557)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
Capital social

 subscrito
Capital a

 integralizar
Reservas

de  lucros
Lucros (prejuízos)

 acumulados
Lucros (prejuízos) à

 disposição da assembleia Total
Saldos em 31 de dezembro 2018  10.013.000  (10.000)  67.632  –    –    10.070.632 
Ajustes de exercícios anteriores  –    –    6.489  129.774  –    136.263 
Integralização (redução) de capital  (714.987)  10.000  –    –    –    (704.987)
Lucro (prejuízo) do exercício  –    –    –    3.092.381  –    3.092.381 
Constituição de reservas  –    –    154.619  (161.108)  –    (6.489)
Dividendos pagos e/ou propostos  –    –    –    (1.175.916)  –    (1.175.916)
Saldos em 31 de dezembro 2019  9.298.013  –    228.740  1.885.131  –    11.411.884 
Ajustes de exercícios anteriores  –    –    –    (120.791)  –    (120.791)
Lucro (prejuízo) do exercício  –    –    –    (938.605)  –    (938.605)
Constituição de reservas  –    –    (228.740)  228.740  –    –   
Dividendos pagos e/ou propostos  –    –    –    (1.885.131)  –    (1.885.131)
Saldos em 31 de dezembro 2020  9.298.013  –    –    (830.656)  –    8.467.357 
Ajustes de exercícios anteriores  –    –    –    168.397  –    168.397 
Lucro (prejuízo) do exercício  –    –    –    2.107.437  –    2.107.437 
Constituição de reservas  –    –    72.259  (72.259)  –    –   
Lucros à disposição da assembleia  –    –    –    (1.372.920)  1.372.920  – 
Saldos em 31 de dezembro 2021  9.298.013  –    72.259  –    1.372.920  10.743.192

Terça-feira, 22/02/2022
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