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EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 33.497.660/0001-89
COMPANHIA FECHADA

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos para sua apreciação as Demonstrações Financeiras da Companhia, correspondentes ao exercício social findo em 
31/12/2021. A Administração.

Balanços patrimoniais 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 5  3.151  6.498  4.668  6.708 
Títulos e valores mobiliários 5  16.785  20  18.516  51 
Depósito vinculado 5  2.365  3.201  2.365  3.201 
Contas a receber 6  6.491  2.746  7.289  3.050 
Estoques  2.202  1.865  2.435  2.087 
Tributos a recuperar 7  10.866  12.592  11.863  13.714 
Partes relacionadas 8  359  185  359  73 
Outros  3.376  2.419 3.677  2.520 

Total do ativo circulante 45.595  29.526  51.172  31.404 
Ativo não circulante
Partes relacionadas 8  11.156  10.371  11.156  10.371 
Deposito judicial 17  3.362  2.763  3.416  2.806 
Impostos e contribuições sociais 

diferidos 15  4.031  2.502  4.295  2.673 
Outros  -  -  51  51 
Investimentos 9  1.176  2.574  1.130  1.795 
Imobilizado 10  72.995  89.370  74.648  91.811 
Ativo de direito de uso 11  49.039  55.304  51.999  59.957 
Intangível 12  3.109  3.948  3.138  3.998 

Total do ativo não circulante  144.868  166.832  149.833  173.462 
Total do ativo 190.463 196.358 201.005 204.866

Controladora Consolidado

Nota
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 13  19.044  22.055  24.296  23.631 
Passivo de arrendamento 11  10.632  10.791  12.496  12.647 
Contas a pagar 14  19.439  8.729  21.306  9.336 
Partes relacionadas 8  280  67  97  48 
Impostos e contribuições a re-

colher 15  4.288  1.037  4.773  1.359 
Obrigações sociais e trabalhistas  5.010  3.750  5.365  3.974 
Receita diferida 16  854  2.438  876  2.483 
Dividendos a pagar 18  7.587  3.294  7.587  3.294 
Outros  2.974  3.546  3.093  3.699 

Total do passivo circulante 70.108  55.707  79.889  60.471 
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 13  65.814  50.109  65.814  50.143 
Passivo de arrendamento 11  44.773  49.226  46.326  52.481 
Impostos e contribuições a 

recolher 15  444  609  444  629 
Provisão para contingências 17  4.269  1.855  4.590  1.903 
Provisão para perdas em
  investimento 9  15.741  5.773 15.111  5.773 

131.041  107.572 132.285  110.929 
(Passivo a descoberto) Patrimônio
 líquido
Capital 18  20.567  5.853  20.567  5.853 
Reserva de capital  173  173  173  173 
Reserva de lucros (prejuízos
  acumulados) (31.426)  27.053 (31.426)  27.053 

(10.686)  33.079 (10.686)  33.079 
Participação dos acionistas não
 controladores - - (483) 387
Total do (passivo a descoberto)
 patrimônio líquido (10.686) 33.079 (11.169) 33.466
Total do passivo e do (passivo a
 descoberto)patrimônio líquido 190.463 196.358 201.005 204.866

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos 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

Receita líquida 19  91.737 70.755  101.998  78.343 
Custo dos serviços
  prestados e das
  mercadorias vendidas 20

 
(114.092) (100.687) (125.808)

 
(109.876)

Prejuízo bruto (22.355) (29.932) (23.810) (31.533)
Receitas (despesas)
  operacionais
Gerais e administrativas 21  (17.094)  (17.598)  (17.238)  (18.310)
Resultado de equivalência
  patrimonial 9 (11.366)  (16.215) (10.003)  (14.557)
Outras receitas (despesas)
  operacionais 22  4.268  760  4.382  759 
Resultado operacional (46.547)  (62.985)  (46.669)  (63.641)
Receitas financeiras 23  2.135  2.282  2.244  2.363 
Despesas financeiras 23  (11.303)  (9.202)  (12.253)  (9.896)
Prejuízo antes do imposto
  de renda e da contribuição
  social (55.715)  (69.905) (56.678)  (71.174)
Imposto de renda e
  contribuição social 15 1.529 2.704 1.622 2.753
Prejuízo do exercício (54.186) (67.201) (55.056) (68.421)
Atribuível aos acionistas
  controladores (54.186) (67.201)  (54.186)  (67.201)
Atribuível aos acionistas não
  controladores - -  (870)  (1.220)

(54.186) (67.201)  (55.056)  (68.421)
Demonstrações dos resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Prejuízo do exercício (54.186) (67.201) (55.056) (68.421)
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente (54.186) (67.201) (55.056) (68.421)
Atribuível aos acionistas
  controladores (54.186) (67.201)  (54.186)

     
(67.201)

Atribuível aos acionistas não
  controladores - -  (870)

       
(1.220)

Demonstrações das mutações do (passivo a descoberto) patrimônio liquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Nota
Capital
social

Reserva 
de capital

Reserva 
legal

Retenção 
de lucros

Prejuízos 
acumulados

Total atribuído 
aos acionistas 
controladores

Participação dos 
acionistas não 
controladores

Total do (passivo 
a descoberto)pa-
trimônio líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 5.853 173 1.171 93.083 - 100.280 1.857 102.137
Prejuízo do exercício - - - - (67.201) (67.201) (1.220) (68.421)
Distribuição de lucros 18 c - - - - - - (250) (250)
Absorção de prejuízos 18 c - - - (67.201) 67.201 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 5.853 173 1.171 25.882 - 33.079 387 33.466
Prejuízo do exercício - - - - (54.186) (54.186) (870) (55.056)
Distribuição de lucros 18 c - - - (4.293) - (4.293) - (4.293)
Adiantamento para futuro aumento
  de Capital 18 c 14.714 - - - - 14.714 - 14.714
Absorção de prejuízos 18 c - - - (21.589) 21.589 - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 20.567 173 1.171 - (32.597) (10.686) (483) (11.169)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Prejuízo antes do imposto de renda e
 da contribuição social (55.715) (69.905) (56.678) (71.174)
Ajustes por
Depreciação e amortização  28.532  32.536  31.035  35.640 
Contingências e outras  2.414  (935)  2.687  (946)
Perda por baixa de bens do ativo
  imobilizado baixados  22  66  22  66 
Perda por desvalorização de bens
  do ativo  - 4.600  - 4.600
Resultado de equivalência patrimonial 11.366  16.215  10.003  14.557 
Reversão de provisão para
  devedores duvidosos  (16) -  (32) -
Receita PIS e Cofins – Créditos
  extemporâneos  -  (4.631)  -  (9.343)
Juros e encargos financeiros  3.921  2.059  4.367  2.098 
Juros de arrendamento - CPC 06  6.625  6.846  7.067  7.447 

 (2.851)  (13.149)  (1.529)  (17.055)
Redução (aumento) nos ativos e
  passivos
Contas a receber  (3.729)  2.971  (4.207)  3.483 
Partes relacionadas  39  (322)  (237)  (191)
Tributos a recuperar  1.726  936  1.851  5.326 
Outros ativos  (1.893)  3.033  (2.114)  3.582 
Contas a pagar  10.710  (4.203)  11.970  (5.085)
Obrigações fiscais, sociais e
  trabalhistas  4.346  (469)  4.620  (785)
Receita diferida  (1.584)  (4.393)  (1.607)  (4.836)
Outras contas a pagar  (572)  2.702  (606)  2.852 
Imposto de renda e contribuição
  social pagos  -  (1.232)  -  (1.831)

Caixa líquido proveniente das (usado
  nas) atividades operacionais  6.192 (14.126)  8.141  (14.540)
Fluxo de caixa das atividades de
  investimento
Aplicação financeira  (15.929)  11.841  (17.629)  13.081 
Aquisições de imobilizado e intangível  (1.174)  (2.317)  (1.175)  (2.327)
Dividendos recebidos -  558 -  108 

Caixa líquido proveniente das (usado 
nas) atividades de investimento (17.103)  10.082 (18.804)  10.862 
Fluxo de caixa das atividades de
  financiamento
Captação de empréstimos e
  financiamentos  29.370  35.212  32.870  36.712 
Pagamento de empréstimos e
  financiamentos  (20.597)  (12.294)  (20.902)  (12.348)
Pagamento de arrendamento -
  CPC 06  (15.138)  (15.137)  (17.274)  (17.273)
Integralização de Capital -
  Incorporação  -  (600) -  (600)
Dividendos pagos  -  (1.000) -  (1.250)
Partes relacionadas  (785)  (786)  (785)  (786)
Adiantamento para futuro aumento 

de Capital  14.714 -  14.714 -
Caixa líquido proveniente das
  atividades de financiamento 7.564  5.395  8.623  4.455
Aumento (Diminuição) líquido do caixa
  e equivalentes de caixa (3.347) 1.351 (2.040) 777
Caixa e equivalentes de caixa no
  início do exercício 6.498  5.147  6.708  5.931 
Caixa e equivalentes de caixa no fim
  do exercício 3.151  6.498  4.668  6.708 

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

1. Contexto operacional
A Empresa Cinemas São Luiz S.A. e suas controladas (coletivamente, denomi-
nadas simplesmente como “Companhia”), com sede na cidade do Rio de Janeiro, 
estado do Rio de Janeiro, atua na área cinematográfica através da exploração, 
exibição e programação de filmes cinematográficos e, em complemento às ati-
vidades de entretenimento, exploram também a comercialização de comestíveis 
(bombonieres) e a veiculação publicitária nas salas de exibição. A Companhia 
opera com188 salas cinematográficas espalhadas por dez Estados (Alagoas, 
Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goias, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, São Paulo) e Distrito Federal e distribuídas da seguinte forma por 
cada empresa incluída nas demonstrações financeiras consolidadas:

Empresa

Quantidade 
de salas cine-
matográficas

Localização das salas 
(unidade federativa)

Empresa Cinemas São Luiz S.A. 171

Alagoas, Amazonas, Cea-
rá, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goias, Maranhão, 
Minas Gerais, Pernambu-
co, Rio de Janeiro, São 
Paulo

SR São Paulo Cinemas S.A. 6 São Paulo
Cinemas Paris Severiano Ribeiro 
Ltda. 11 Distrito Federal
Continuidade operacional: No encerramento do exercício findo em 31 de dezem-
bro de 2021, a Companhia e suas controladas apresentaram capital circulante 
líquido negativo nos montantes de R$ 24.513 (R$ 26.181 em 2020)controladora 
e R$ 28.717 (R$ 29.067 em 2020) consolidado. 
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
A autorização para conclusão da preparação destas demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas (em conjunto denominadas simplesmente 
“demonstrações financeiras”) pela Administração aconteceu em 15 de abril de 
2022. Desta forma, estas demonstrações financeiras consideram os eventos 
subsequentes que pudessem ter efeito sobre as mesmas até a referida data. 
As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 
2021 e 2020da Companhia foram elaboradas com base nas práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e as diretrizes 
emanadas da legislação societária brasileira. A preparação das demonstrações 
financeiras requer o uso de premissas e estimativas por parte da Administração 
da Companhia que impactam os saldos ativos e passivos. Como o julgamento 
da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à proba-
bilidade de eventos futuros, os resultados reais eventualmente podem divergir 
dessas estimativas. As áreas que envolvem maior nível de julgamento e/ou o 
uso de estimativas e premissas relevantes para as demonstrações financeiras 
estão divulgadas na Nota 3.a.. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos 
registrados 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. As demonstrações 
financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, 
exceto pela valorização de certos ativos financeiros (mensurados pelo valor 
justo). Base de consolidação - As demonstrações financeiras consolidadas 
incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas, 
elaboradas para a mesma data-base. O controle é obtido quando a Companhia 
tem o poder de controlar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade 
para auferir os benefícios. Mudanças na participação sobre uma controlada, 
que não resulta em perda de controle, é contabilizada como uma transação 
entre acionistas, no patrimônio líquido. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
as demonstrações financeiras consolidadas incluía, além da Controladora, as 
seguintes empresas controladas:

2021 e 2020
SR São Paulo Cinemas S.A.    70%
Cinema Paris Severiano Ribeiro Ltda.    50%
LBM – Locação de Bens Móveis Ltda. 99,9%
A SR São Paulo Cinemas S.A. é uma controlada da Empresa Cinemas São 
Luiz S.A. e atua na área cinematográfica através da exploração, exibição e 
programação de filmes cinematográficos e, em complemento às atividades de 
entretenimento, explora também a comercialização de comestíveis (bomboniere) 
e a veiculação publicitária nas salas de exibição. A Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. é uma controlada da Empresa Cinemas São Luiz S.A., a qual cabe 
exclusivamente a contratação de filmes cinematográficos, programação e direção 
técnica cinematográfica, administração dos cinemas e gestão e controle das 
rendas produzidas pelos cinemas, conforme estabelecido na cláusula oitava do 
acordo entre os cotistas. A LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. é uma controlada 
da Empresa Cinemas São Luiz S.A., atualmente sem operação. O exercício social 
é coincidente entre todas as empresas que compõe as demonstrações financeiras 
consolidadas, bem como as políticas contábeis adotadas em suas demonstra-
ções financeiras são uniformes. As controladas são consolidadas desde a data 
de aquisição, que corresponde à data na qual a Companhia obteve o controle, 
e continuam sendo consolidadas até a data que cessa tal controle. O processo 
de consolidação das contas patrimoniais e o resultado das empresas incluídas 
na consolidação corresponde à soma horizontal dos saldos das contas de ativo, 
passivo, receitas e despesas, segundo a sua natureza, complementada com as 
eliminações: (i) participações da controladora no capital, reservas e resultados 
acumulados das empresas consolidadas; (ii) dos saldos de contas correntes e 
outros saldos integrantes do ativo e/ou passivo, mantidos entre as companhias; 
e (iii) dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, 
quando aplicável, decorrentes de negócios entre as empresas consolidadas.
3. Resumo das principais políticas contábeis
a) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas - Julgamentos 
- A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a 
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os 
valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as 
divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações finan-
ceiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia 
levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do 
ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Estimativas e premissas - Vida 
útil dos ativos imobilizado e intangível - A depreciação ou amortização dos ativos 
imobilizado e intangível considera a melhor estimativa da Administração sobre 
a utilização destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário 
econômico e/ou no mercado consumidor podem requerer a revisão dessas 
estimativas de vida útil. Arrendamentos - A companhia tendo como base a nor-
ma CPC 06 – R2 aplicou o modelo de contabilização de arrendamentos mercan-
til para todos os tipos de arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto 
prazo (contrato de prazo igual ou inferior a 12 meses) e arrendamentos de ativo 
de baixo valor. A companhia remensura seu passivo de arrendamento em razão 
de reavaliações ou modificações do arrendamento (correções monetárias), para 
refletir pagamentos fixos na essência revisados. Tais ajustes são diretamente 
levados contra o ativo “direito de uso”. Perda por redução ao valor recuperável 

de ativos não financeiros - A Administração revisa anualmente o valor contábil 
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterio-
ração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e 
o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para 
desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor 
recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é defini-
do como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. No caso 
da Companhia a avaliação considerou cada um dos seus complexos cinemato-
gráficos como unidade geradora de caixa. Na estimativa do valor em uso do 
ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor pre-
sente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo 
médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. Provisões para 
riscos tributários, cíveis e trabalhistas - O valor líquido de venda é determinado, 
sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma transação 
em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por 
despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda 
firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da 
transação mais recente com ativos semelhantes. A Companhia está sujeita a 
reivindicações legais, cíveis e trabalhistas cobrindo assuntos que advém do 
curso normal das atividades de seus negócios. A Companhia registrou provisões, 
as quais envolvem considerável julgamento por parte da Administração, que, 
como resultado de um acontecimento passado, é provável que uma saída de 
recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a 
obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obriga-
ção. A Companhia também está sujeita a reivindicações legais, cíveis e traba-
lhistas cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades de seus 
negócios. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidên-
cias disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como 
a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas 
para levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais 
podem diferir das estimativas. Os fundamentos e natureza da provisão para 
contingências estão descritos na Nota 17. b) Ativos e passivos financeiros - Ati-
vos financeiros: Classificação e mensuração - Os instrumentos financeiros são 
classificados em três categorias: mensurados ao custo amortizado; ao valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes (“VJORA”) e ao valor justo por 
meio do resultado (“VJR”). A classificação dos ativos financeiros no reconheci-
mento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais e do 
modelo de negócio para a gestão destes ativos financeiros. A Companhia 
apresenta os instrumentos financeiros da seguinte forma: • Ativos financeiros 
ao valor justo por meio de resultado - Os ativos financeiros ao valor justo por 
meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, 
ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio 
do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor 
justo. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam exclusivamente 
pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo 
por meio do resultado. As variações líquidas do valor justo são reconhecidas no 
resultado. • Custo amortizado - Um ativo financeiro é classificado e mensurado 
pelo custo amortizado, quando tem finalidade de recebimento de fluxos de 
caixa contratuais e gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamen-
tos de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação 
é executada em nível de instrumento. Os ativos mensurados pelo valor de 
custo amortizado utilizam método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 
perda por redução de valor recuperável. A receita de juros é reconhecida através 
da aplicação de taxa de juros efetiva, exceto para créditos de curto prazo quan-
do o reconhecimento de juros seria imaterial. (i)Redução ao valor recuperável 
de ativos financeiros (impairment) - O modelo de perdas esperadas é aplicado 
aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao valor justo por 
meio de outros resultados abrangentes, com exceção de investimentos em 
instrumentos patrimoniais. A Companhia não identificou perdas (“impairment”) 
a serem reconhecidas nos exercícios apresentados. (ii)Baixa de ativos financei-
ros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os di-
reitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando são transfe-
ridos a um terceiro os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais 
sobre um ativo financeiro em uma transação na qual, substancialmente, todos 
os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Qual-
quer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais ativos finan-
ceiros transferidos é reconhecida como um ativo ou passivo separado. Passivos 
financeiros: Os passivos financeiros são classificados como ao valor justo por 
meio do resultado quando são mantidos para negociação ou designados ao 
valor justo por meio do resultado. Os outros passivos financeiros (incluindo 
empréstimos) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos. c) Estoques - Os estoques estão substancialmente 
representados por itens de bomboniere e lâmpadas de projetores cinematográ-
ficos e são avaliados ao custo médio de aquisição. d) Imobilizado - Registrado 
ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido das respectivas de-
preciações acumuladas calculadas pelo método linear a taxas que levam em 
consideração a vida útil econômica desses bens. Um item de imobilizado é 
baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for 
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do 
ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor 
contábil do ativo) são incluídos na demonstração dos resultados, no exercício 
em que o ativo for baixado. O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos 
de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de 
forma prospectiva, quando for o caso. e) Intangível - Refere-se principalmente 
a valor pago a maior na aquisição de investimento com base em resultados fu-
turos. Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reco-
nhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da 
amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. Os 
ativos intangíveis são amortizados de acordo com sua vida útil econômica esti-
mada e, quando são identificadas indicações de perda de seu valor recuperável, 
submetidos a teste para análise de perda no seu valor recuperável. Ativos intan-
gíveis com vida útil indefinida não são amortizados, mas são testados anual-
mente em relação a perdas por redução ao valor recuperável, individualmente 
ou no nível da unidade geradora de caixa. A avaliação de vida útil indefinida é 
revisada anualmente para determinar se essa avaliação continua a ser justificá-
vel. Caso contrário, a mudança na vida útil, de indefinida para definida, é feita 
de forma prospectiva. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intan-
gível são mensurados como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e 
o valor contábil do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no 
momento da baixa do ativo. Ágios nas aquisições de controladas - Os ágios 
gerados nas aquisições de controladas e, posteriormente incorporadas, estão 
fundamentados na expectativa de geração de lucros futuros. Os ágios por ex-
pectativa de rentabilidade futura não são amortizados contabilmente e tem seu 
valor recuperável testado anualmente. f) Provisão para recuperação de ativos 
- A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o 
objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, ope-
racionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil 
líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão no resultado do exer-
cício para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 

O valor contábil de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é 
definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda, 
quando disponível. O valor líquido de venda é determinado, sempre que possí-
vel, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da tran-
sação mais recente com ativos semelhantes. Na estimativa do valor em uso do 
ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor pre-
sente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo 
médio ponderado de capital para a unidade geradora de caixa. g) Outros ativos 
e passivos - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido 
no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econô-
mico seja requerido para liquidá-lo, e demonstrados pelos valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, 
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. 
h) Ajustes a valor presente - Os ativos e passivos monetários de circulantes e 
não circulantes são ajustados pelo seu valor presente, e os de curto prazo, so-
mente quando o efeito é considerado relevante em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto. O ajuste ao valor presente é calculado levan-
do em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros explícita, e 
em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos. Dessa forma, os 
juros embutidos nas receitas, despesas e custos associados a esses ativos e 
passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com 
o regime de competência. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas 
de despesas e receitas financeiras no resultado por meio da utilização do mé-
todo da taxa efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. i) 
Apuração dos resultados - O resultado das operações é apurado em conformi-
dade com o regime contábil de competência. • As receitas de serviços são 
mensuradas com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo 
descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas, sendo registra-
da no momento da prestação dos serviços. Os valores recebidos por publicida-
de não veiculada, bem como ingressos emitidos e ainda não utilizados são re-
gistrados como receita diferida. • As receitas com a venda de mercadorias são 
mensuradas com base no valor justo da contraprestação recebida da venda 
efetiva de alimentos e bebidas, excluindo descontos, abatimentos e impostos 
ou encargos sobre vendas, sendo registrada no momento da entrega do produ-
to. • As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa 
efetiva de juros na rubrica de receitas/despesas financeiras. j) Tributação - As 
receitas estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes 
alíquotas básicas:

Alíquotas

Nome do tributo Sigla

Recei-
tas com 
venda de 
ingressos

Recei-
tas com 
bombo-

niere

Recei-
tas com 
publici-

dade
Contribuição para o Programa de
  Integração Social PIS 1,65% 1,65% 1,65%
Contribuição para o Financiamento da
  Seguridade Social

CO-
FINS 7,6% 7,6% 7,6%

Imposto sobre serviço de qualquer
  natureza ISS
Niterói, Goiânia 2% - -
Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes 
  e Uberaba 3% - -
Maceió 4% - -
Nova Iguaçu, São João de Meriti, Recife,
  Fortaleza, Manaus, Brasília, São Paulo,
  Campinas, Osasco, Vila Velha e São
  Luis 5% - -
Imposto sobre circulação de mercadoria ICMS
Maranhão - 3% -
São Paulo e Espírito Santo - 3,2% -
Ceará e Amazonas - 3,5% -
Rio de Janeiro e Minas Gerais - 4% -
Goias - 17% -
Alagoas, Pernambuco e Brasília - 18% -
A Companhia adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e CO-
FINS. Tais tributos são apresentados na linha de receita de serviços, juntamente 
com o ISS, reduzindo o que seria a receita bruta, na demonstração dos resultados 
consolidada. A tributação sobre o lucro do exercício compreende o Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e a Contribuição Social Sobre Lucro Líquido 
(“CSLL”), compreendendo os impostos correntes e diferidos, que são calcula-
dos com base nos resultados tributáveis (lucro contábil ajustado), às alíquotas 
vigentes nas datas dos balanços, sendo elas: (i) IRPJ, calculado à alíquota de 
25% sobre o lucro contábil ajustado (15% sobre o lucro tributável, acrescido 
do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240 no período de 12 
meses); e (ii) CSLL, calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. 
As inclusões ao lucro contábil de despesas temporariamente não dedutíveis ou 
exclusões de receitas temporariamente não tributáveis, consideradas para apu-
ração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. 
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos 
no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data das demonstrações 
financeiras. k) Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos 
de caixa foram preparadas pelo método indireto e são apresentadas de acordo 
com o Pronunciamento CPC 03 (R2)- Demonstração dos Fluxos de Caixa. l) 
Arrendamentos - A Companhia avalia, na data de início do contrato de aluguel, 
se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite 
o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em 
troca de contraprestação. A Companhia como arrendatária aplica uma única abor-

Quarta-feira, 1º/06/2022.

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

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo



EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 33.497.660/0001-89
COMPANHIA FECHADA

co
nti

nu
a

continuação

dagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos, exceto 
para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor. A 
Companhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar pagamentos 
de arrendamento e ativos de direito de uso que representam o direito de uso dos 
ativos subjacentes. i - Ativos de direito de uso - A Companhia reconhece os 
ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja, na data em 
que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de uso são 
mensurados ao custo, deduzidos de qualquer amortização acumulada e perdas 
por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração 
dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor 
dos passivos de arrendamento reconhecidos mensurados pelo valor presente, 
custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados 
até a data de início, menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. 
Os ativos de direito de uso são amortizados linearmente, pelo menor período 
entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Os contratos de 
arrendamento da companhia compreendem equipamentos de exibição e imóveis 
com duração até15 anos. ii - Passivos de arrendamento - Na data de início do 
arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensu-
rados pelo valor presente dos pagamentos a serem realizados durante o prazo 
do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos 
(incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de 
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem 
de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor 
residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício 
de uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia 
e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do arrenda-
mento refletir a Companhia exercendo a opção de rescindir a arrendamento. Ao 
calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa 
a sua taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juros 
implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, 
o valor do passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de 
juros e reduzido para os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, 
o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma 
modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pa-
gamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças em pagamentos futuros 
resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para determinar tais 
pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma opção de 
compra do ativo subjacente. iii - Arrendamentos de curto prazo e de ativos de 
baixo valor - A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento 
de curto prazo a seus arrendamentos de curto prazo (ou seja, arrendamentos 
cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data 
de início e que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão 
de isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos con-
siderados de baixo valor. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de 
arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo 
método linear ao longo do prazo do arrendamento. m) Normas e interpretações 
novas e revisadas - Novas normas aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2021: • 
Alterações no CPC 06 (R2) - Arrendamentos, • CPC 11- Contratos de Seguro, • 
CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48 - Instrumentos Financeiros. Essas alterações 
não tiveram impacto nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Companhia. n) Normas emitidas, mas ainda não vigentes - As normas e 
interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a data 
de emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a 
seguir. A Companhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e 
alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. • IFRS 17 (CPC 50) - Contratos 
de seguro. • Alterações ao IAS 1 (correlato ao CPC 26): Classificação de passi-
vos como circulante ou não circulante. • Alterações ao IAS 8 (correlato ao CPC 
23): Definição de estimativas contábeis. • Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice 
Statement 2 (correlato ao CPC 26 - R1): Divulgação de políticas contábeis. Não 
é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demons-
trações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. 
4. Impactos da COVID-19
A partir do final de 2019, o vírus da COVID-19 se espalhou pelo mundo e, em 
março de 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou a pandemia 
dessa doença. Desde o início da pandemia, a Companhia está seguindo todas 
as orientações de prevenção divulgadas pelos órgãos de saúde competentes 
e adotou uma série de medidas para mitigar o risco de transmissão nos locais 
de trabalho. A Companhia acompanha diariamente a evolução do cenário de 
pandemia e os impactos que essa situação traz para as rotinas dos colaborado-
res, suas famílias. A Companhia avalia permanentemente os efeitos causados 
pela COVID-19 em seus negócios já que a atividade econômica da Companhia 
está diretamente ligada à indústria cinematográfica com a exibição de filmes no 
mercado interno. A determinação pelas autoridades municipais do completo 
fechamento dos cinemas, por longos períodos, seguido de redução significativa 
da capacidade de presença do público, após a reabertura, provocou impactos 
significativos nos negócios da Companhia. A Companhia estabeleceu diversas 
estratégias para o enfrentamento da crise financeira, entre os quais podemos 
destacar: • Renegociação dos contratos com principais fornecedores da Com-
panhia, incluindo aluguel nos shoppings; • Adesão aos planos de suspensão de 
pagamento dos empréstimos junto ao BNDES; • Adesão parcial a Lei 14.020/2020 
lançadas pelo Governo Federal para manutenção de emprego e renda; • Adesão 
a postergação de encargos conforme Portaria ME nº 150, de 07 de abril de 2020 
e MP 1046/2021; • Obtenção de linhas de crédito em instituições bancárias 
privadas e no BNDES para suporte ao caixa. • Aporte de Capital pelos sócios 
no valor previsto de R$ 14.902 com emissão de novas ações proporcionais a 
participação dos acionistas e adiantamento para o aumento de Capital. Os riscos 
decorrentes de surtos de doenças e epidemias de saúde, notadamente aqueles 
oriundos da epidemia provocada pelo Sars-CoV-2 indicam um novo arrefecimento 
da perspectiva de melhora nas condições econômicas no Brasil que podem, 
entre outras consequências: (i) impactar negativamente na demanda interna 
por exibições cinematográficas; (ii) tornar mais difícil ou oneroso a obtenção 
de financiamento para as operações; e (iii) prejudicar a condição financeira de 
clientes e fornecedores. A Companhia avaliou os efeitos que têm relação com 
seus negócios e suas estimativas contábeis, acarretando ajustes de estimativas 
contábeis que produzissem efeitos significativos nos negócios da Companhia e 
consequentemente em sua posição patrimonial e financeira.
5. Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários depósito 
vinculado

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Caixa e bancos 3.151 6.498  4.668  6.708 
Aplicação financeira 16.785 20  18.516  51 

19.936 6.518 23.184 6.759
Caixa e equivalentes de caixa  3.151  6.498  4.668  6.708 
Títulos e valores mobiliários  16.785  20  18.516  51 
As aplicações financeiras referem-se a operações compromissadas, fundos 
de investimentos não exclusivos e Certificados de Depósitos Bancários - CDB, 
emitidas por instituições financeiras de primeira linha, as quais podem ser res-
gatadas a qualquer tempo, sem risco de perda de valor. A aplicação financeira 
oriunda da retenção contratual junto ao BNDES, no montante equivalente a 
três ouseis vezes o último pagamento (de acordo com o contrato), resgatável 
apenas quando do término do contrato está reconhecida na linha de depósito 
vinculado, conforme segue:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Depósito vinculado 2.365 3.201 2.365 3.201
6. Contas a receber

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Cartão de crédito, débito e
  internet  5.827 673  6.581 769
Serviço de publicidade  252 598  273 643
Demais contas a receber  412 1.475  435 1.638

6.491 2.746 7.289 3.050
O saldo do contas a receber em 31 de dezembro de 2021 possui vencimento até 
90 dias. 7. Tributos a recuperar

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Imposto de renda e
  contribuição social 232 1.421 356 1.689
Cofins a recuperar  2.566 1.978  2.806 2.203
PIS a recuperar  564 431  615 479
Cofins a recuperar extem-
 porâneos - 2016 a 2019 (*) 6.163 7.199 6.641 7.676
PIS a recuperar extemporâ-
 neos - 2016 a 2019 (*) 1.339 1.563 1.443 1.667
Outros impostos a
 recuperar 2 - 2 -

10.866 12.592 11.863 13.714
(*) A Companhia e suas controladas refizeram as apurações de créditos de PIS e 
Cofins não cumulativo dos anos anteriores, incluindo os créditos que não tinham 
sido aproveitados à época, retificando as obrigações acessórias e reconhecendo 
a receita extemporânea (Nota 22). 8. Partes relacionadas

Ativo (passivo)
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Contas a receber - serviço 
administrativo
SR Rio de Janeiro Cinemas 
S.A. - 73 - 73
Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. - 41 - -
SR São Paulo Cinemas S.A. - 22 - -
Empréstimos
UCI-Ribeiro Ltda. 11.156 10.371 11.156 10.371
Contas a pagar - aluguel de 
imóveis
Comércio Reunido São Luiz 
Ltda. (19) (4) (19) (4)
Serisa Diversões e Empre-
endimentos Ltda. (19) (4) (19) (4)
YSR Serviços e Participa-
ções Ltda. (20) (4) (20) (4)
SIAL Diversões e Empreen-
dimentos Ltda. (20) (4) (20) (4)
GRL Participações Ltda. (19) (4) (19) (4)
Conta corrente
SR Rio de Janeiro Cinemas 
S.A. 359 (28) 359 (28)
SR São Paulo Cinemas S.A. (26) (19) - -
Cinemas Paris Severiano 
Ribeiro Ltda. (157) 49 - -

11.235 10.489 11.418 10.396
Ativo circulante 359 185 359 73
Ativo não circulante 11.156 10.371 11.156 10.371
Passivo circulante (280) (67) (97) (48)
 11.235 10.489 11.418 10.396

Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como segue:
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Re-

ceita
Des-
pesa

Re-
ceita

Des-
pesa

Re-
ceita

Des-
pesa

Re-
ceita

Des-
pesa

Despesa de aluguel de 
imóveis
 Comércio Reunido São Luiz
  Ltda. - (89) - (153) - (89) - (153)
 GRL Participações Ltda. - (89) - (153) - (89) - (153)
Serisa Diversões e Empre-
 endimentos Ltda. - (89) - (153) - (89) - (153)
 SIAL Diversões e Empre-
  endimentos Ltda. - (89) - (153) - (89) - (153)
 YSR Serviços e
  Participações Ltda. - (89) - (153) - (89) - (153)
Receita de serviço
  administrativo
 SR Rio de Janeiro Cinemas
  S.A. 428 - 400 - 428 - 400 -
 Cinemas Paris Severiano
  Ribeiro Ltda. 289 - 180 - - - - -
 SR São Paulo Cinemas S.A. 100 - 122 - - - - -
Juros sobre mútuo
 UCI Ribeiro Ltda. 924 - 924 - 924 - 924 -
Material de consumo
 SR Rio de Janeiro Cinemas
  S.A. 31 (16) - - 31 (16) - -
 Cinemas Paris Severiano
  Ribeiro Ltda. 7 (6) - - - - - -
 SR São Paulo Cinemas S.A. 7 - - - - - - -

1.786 (467) 1.626 (765) 1.383 (461) 1.324 (765)
As operações entre quaisquer das partes relacionadas da Companhia, sejam 
elas administradores e empregados, acionistas, controladas ou coligadas, são 
efetuadas por taxas e condições pactuadas entre as partes e aprovadas pelos 
órgãos da administração competentes. Empréstimos - Os empréstimos foram 
concedidos para a sua investida com o objetivo de construir salas de cinema e 
para a aquisição de equipamentos. Os saldos são remunerados a TJPL mais 
juros de 4,5% ao ano e possuem prazo de vencimento indeterminado. Conta 
corrente - Sobre os saldos apresentados como contas correntes não incidem 
juros nem atualização monetária, os quais tampouco possuem data de vencimen-
to. Esses valores encontram-se classificados segundo as expectativas de sua 
realização/liquidação futura. Remuneração da administração - A remuneração 
dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das 
atividades, que incluem os membros do Conselho de Administração e Direto-
res Estatutários, está composta por honorários, no montante de R$ 1.353(R$ 
1.368em 31 de dezembro de 2020) na controladora e R$ 1.353 (R$ 1.375 em 31 
de dezembro de 2020) no consolidado. A Companhia não concede benefícios 
pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de trabalho ou outros benefícios 
de longo prazo para a Administração e seus empregados.
9. Investimentos

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda. (376) 125 - -
SR São Paulo Cinemas S.A. (254) 607 - -
LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. 46 47 - -
SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. 814 1.479 814 1.479
UCI-Ribeiro Ltda. (15.111) (5.773) (15.111) (5.773)
Outros investimentos 316 316 316 316
Total dos investimentos (14.565) (3.199) (13.981) (3.978)
Ativo não circulante  1.176 2.574  1.130 1.795
Passivo não circulante (15.741) (5.773)  (15.111) (5.773)

(14.565) (3.199)  (13.981) (3.978)
A movimentação do saldo de investimento ocorreu como segue:

SR Rio 
de Ja-
neiro

UCI 
Ribeiro

Outros 
investi-
mentos

Total 
Conso-
lidado Paris

SR 
São 

Paulo LBM

Total 
Contro-

ladora
Saldos em 
31/12/2019 2.549 7.222 316 10.087 1.121 1.716 50 12.974
Equivalência 
patrimonial (962) (13.595) - (14.557) (896) (759) (3) (16.215)
Dividendos 
distribuídos (108) - (108) (100) (350) - (558)
Aumento de 
Capital Social - 600 - 600 - - - 600
Saldos em 
31/12/2020 1.479 (5.773) 316 (3.978) 125 607 47 (3.199)
Equivalência 
patrimonial  (665) (9.338)  - (10.003)

 
(501)  (861)  (1)

 
(11.366)

Saldos em 
31/12/2021  814 (15.111)  316 (13.981)

 
(376)  (254)  46 (14.565)

% de partici-
pação 36% 50% - - 50% 70% 99,9% -
Os principais saldos em 31 de dezembro de 2021 das empresas investidas da 
Companhia estão demonstrados abaixo:

Ativo Passivo

Circu-
lante

Não 
circu-
lante Total

Circu-
lante

Não
circu-
lante

Patri-
mônio 
líquido Total

Cinemas Paris 
Severiano Ribeiro 
Ltda.  3.940  4.278  8.218  7.169  1.800  (751)  8.218 
SR São Paulo 
Cinemas S.A.  1.779  733  2.512  2.800  74  (362)  2.512 
SR Rio de Janeiro 
Cinemas S.A.  5.688  9.282  14.970  6.723  5.985  2.262 

 
14.970 

LBM - Locação de 
Bens Móveis Ltda.  46  -  46  -  -  46  46 
UCI Ribeiro Ltda. 21.651 41.221 62.872 40.932 52.160 (30.220) 62.872
Demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
das investidas:

Receita 
líquida Custos

Des-
pesas 
admi-

nistrati-
vas

Resul-
tado 

finan-
ceiro 

líquido

Imposto 
de renda 
e contri-
buição 
social

Prejuízo 
do exer-

cício 
Cinemas Paris Seve-
riano Ribeiro Ltda.  8.392  (8.485)  (286)  (706)  84  (1.001)
SR São Paulo Cine-
mas S.A.  2.278  (3.251)  (131)  (135)  9  (1.230)
SR Rio de Janeiro 
Cinemas S.A.  9.750 

 
(10.262)  (439)  (908)  10  (1.849)

LBM - Locação de 
Bens Móveis Ltda.  -  -  (2)  -  -  (2)
UCI Ribeiro Ltda.  34.615 (52.182) (3.043) 1.937  - (18.673)
Os principais saldos em 31 de dezembro de 2020 das empresas investidas da 
Companhia estão demonstrados abaixo:

Ativo Passivo

Circu-
lante

Não 
circu-
lante Total

Circu-
lante

Não 
circu-
lante

Patri-
mônio 
líquido Total

Cinemas Paris 
Severiano Ribeiro 
Ltda. 1.266 6.294 7.560 4.015 3.295 250 7.560
SR São Paulo 
Cinemas S.A. 695 1.115 1.810 880 62 868 1.810
SR Rio de Janeiro 
Cinemas S.A. 1.851 11.710 13.561 4.006 5.444 4.111 13.561
LBM - Locação de 
Bens Móveis Ltda. 48 - 48 - - 48 48
UCI Ribeiro Ltda. 15.037 48.648 63.685 30.503 44.728 (11.546) 63.685
Demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
das investidas:

Receita
líquida Custos

Des-
pesas 
admi-

nistrati-
vas

Resul-
tado 

finan-
ceiro 

líquido

Impos-
to de 

renda e 
contri-
buição 
social

Prejuízo 
do exer-

cício 
 
Cinemas Paris Seve-
riano Ribeiro Ltda. 5.182 (5.673) (744) (609) 53 (1.791)
SR São Paulo Cine-
mas S.A. 2.709 (3.516) (269) (4) (4) (1.084)
SR Rio de Janeiro 
Cinemas S.A. 9.009 (9.722) (1.492) (597) 130 (2.672)
LBM - Locação de 
Bens Móveis Ltda. - - (3) - - (3)
UCI Ribeiro Ltda. 24.942 (40.775) (2.749) (8.260) (349) (27.191)
Os detalhes das controladas Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda.,SR São 
Paulo Cinemas S.A. e LBM - Locação de Bens Móveis Ltda. estão descritos na 
Nota 2. A UCI-Ribeiro Ltda é uma joint-venture da Empresa Cinemas São Luiz 
S.A. com a United Cinemas International (Brasil) Ltda., sendo a sua administração 
efetuada em conjunto com este parceiro, conforme estabelecido no acordo de 
cotistas. A SR Rio de Janeiro Cinemas S.A. é uma sociedade da Empresa Cine-
mas São Luiz S.A. com acionistas pessoas físicas, sendo a sua administração 
compartilhada, conforme previsto no acordo entre os acionistas.
10. Imobilizado
Controladora

Taxas 
anuais 

de 
depre-
ciação

31/12/ 
2020 Movimentação do ano

31/12/ 
2021

Líqui-
do

Aqui-
sição Baixa

Transfe-
rencia

Depre-
ciação Líquido

 
Móveis e utensílios 10% 24.822 93 (22) - (4.898) 19.995
Máquinas e equi-
pamentos 10% 20.587 1.048 - - (5.077) 16.558
Benfeitorias em 
imóveis de ter-
ceiros (*) 42.257 - - 4 (7.523) 34.738
Benfeitorias em 
andamento 1.704 4 - (4) - 1.704
Total 89.370 1.145 (22) - (17.498) 72.995

Taxas 
anuais 

de 
depre-
ciação

31/12/ 
2019 Movimentação do ano

31/12/ 
2020

Líquido
Aqui-
sição Baixa

Impair-
ment

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 29.507 550 - - (5.235) 24.822
Máquinas e equi-
pamentos 10% 26.397 106 - - (5.916) 20.587
Benfeitorias em 
imóveis de ter-
ceiros (*) 52.270 - - (50) (9.963) 42.257
Benfeitorias em 
andamento 249 1.521 (66) - - 1.704
Total 108.423 2.177 (66) (50) (21.114) 89.370
Consolidado

Taxa 
anuais 

de 
depre-
ciação

31/12/ 
2020 Movimentação do ano

31/12/ 
2021

Líquido
Aqui-
sição

Bai-
xa

Transfe-
rência

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 25.640 93 (22) - (5.078) 20.633
Máquinas e equi-
pamentos 10% 21.369 1.048 - - (5.320) 17.097
Benfeitorias em 
imóveis de tercei-
ros (*) 43.098 - - 4 (7.888) 35.214
Benfeitorias em 
andamento 1.704 4 - (4) - 1.704

91.811 1.145 (22) - (18.286) 74.648
Taxa 

anuais 
de 

depre-
ciação

31/12/ 
2019 Movimentação do ano

31/12/ 
2020

Líquido
Aqui-
sição

Bai-
xa

Impair-
ment

Depre-
ciação Líquido

Móveis e utensílios 10% 30.591 558 - - (5.509) 25.640
Máquinas e equi-
pamentos 10% 27.501 106 - - (6.238) 21.369
Benfeitorias em 
imóveis de ter-
ceiros (*) 53.903 - - (50) (10.755) 43.098
Benfeitorias em 
andamento 249 1.521 (66) - - 1.704

112.244 2.185 (66) (50) (22.502) 91.811
(*) Taxa de depreciação pelo tempo do contrato de aluguel ou vida útil dos 
bens, dos dois o menor. Existem bens dados em garantia (alienação fiduciária 
dos bens adquiridos) nos empréstimos BNDES no valor total de R$ 8.905 em 
31 de dezembro de 2021 e 2020. A Administração avaliou mudanças de cir-
cunstâncias ou sinais de obsolescência tecnológica, bem como evidências de 
recuperabilidade dos ativos utilizados em suas operações perante seu desem-
penho operacional e financeiro, e efetuou a provisão para perda em seus ativos 
imobilizados e intangíveis.
11. Arrendamento financeiro
A Companhia e suas controladas possuem contratos de arrendamento de 
imóveis e equipamentos. Os prazos de arrendamento de imóveis variam entre 
38 e 180 meses, enquanto equipamentos cinematográfico digital têm prazos 
de arrendamento de 18 meses. Não existem contratos de arrendamento que 
contemplam opções de renovação automática e rescisão. A Companhia e suas 
controladas também possuem arrendamentos com prazos iguais ou inferiores 
a 12 meses e arrendamentos cujo ativo adjacente é de baixo valor. Para esses 
casos, a Companhia e suas controladas aplicam as isenções de reconhecimento 
de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor. Direito 
de Uso - Os ativos de direito de uso foram mensurados pelo custo, composto 
pelo valor da mensuração inicial do passivo de arrendamentos.

Direito de Uso
31/12/ 
2019

Adi-
ção 

Depre-
ciação

31/12/ 
2020

Adi-
ção 

Depre-
ciação

31/12/ 
2021

Controladora  
Imóveis 63.763 - (9.461) 54.302 3.901 (9.164) 49.039
Equipamentos 673 1.318 (989) 1.002 - (1.002) -
Não Circulante 64.436 1.318 (10.450) 55.304 3.901 (10.166) 49.039
Consolidado
Imóveis 69.953 - (11.077) 58.876 3.901 (10.778) 51.999
Equipamentos 712 1.435 (1.066) 1.081 - (1.081) -

70.665 1.435 (12.143) 59.957 3.901 (11.859) 51.999
Passivo de arrendamento - Os passivos de arrendamento reconhecidos foram 
mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.

Passivo de 
Arrendamento 31/12/2020

Juros do 
período Adição

Contrapresta-
ção paga 31/12/2021

Controladora     
Imóveis 59.002 6.583 3.901  (14.081) 55.405
Equipamentos 1.015 42 -  (1.057) -
 60.017 6.625 3.901  (15.138) 55.405
Circulante 10.791 10.632
Não circulante 49.226 44.773

55.405
Consolidado
Imóveis 64.032 7.022 3.901 (16.133) 58.822
Equipamentos 1.096 45 - (1.141) -
 65.128 7.067 3.901 (17.274) 58.822
Circulante 12.647 12.496
Não circulante 52.481 46.326

Passivo de 
Arrendamento 31/12/2019

Juros do 
período Adição

Contrapresta-
ção paga 31/12/2020

Controladora     
Imóveis 66.291 6.792 - (14.081) 59.002
Equipamentos 699 54 1.318 (1.056) 1.015
 66.990 6.846 1.318 (15.137) 60.017
Circulante 11.289 10.791
Não circulante 55.701 49.226
Consolidado
Imóveis 72.779 7.386 - (16.133) 64.032
Equipamentos 740 61 1.435 (1.140) 1.096
 73.519 7.447 1.435 (17.273) 65.128
Circulante 13.023 12.647
Não circulante 60.496 52.481
Abaixo são apresentadas as análises dos vencimentos dos passivos de arren-
damento:
Imóveis Até 1 ano De 1 a 5 anos Mais de 5 anos Total
Controladora 10.632 31.728 13.045 55.405
Consolidado 12.496 33.281 13.045 58.822
12. Intangível:
Controladora

31/12/ 
2020 Movimentação do ano

31/12/ 
2021

Líquido Aquisição
Amorti-

zação (d) Líquido
Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - 1.770
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - 243
Implantação de sistemas e método (b) 697 - (297) 400
Outros (c) 1.238 29 (571) 696

3.948 - (868) 3.109
31/12/ 
2019 Movimentação do ano

31/12/ 
2020

Líqui-
do

Aqui-
sição

Impair-
ment

Amortiza-
ção (d)

Líqui-
do

Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - (4.550) - -
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - - 243
Implantação de sistemas e método (b) 994 - - (297) 697
Outros (c) 1.773 140 - (675) 1.238

9.330 140 (4.550) (972) 3.948
Consolidado

31/12/ 
2020 Movimentação do ano

31/12/ 
2021

Líqui-
do

Aqui-
sição

Trans-
ferência

Amorti-
zação (d) Líquido

Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - - 1.770
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - - 243
Implantação de sistemas e 
método (b) 725 - (2)  (313) 410
Outros (c) 1.260 30 2  (577) 715

3.998 30 - (890) 3.138
31/12/ 
2019 Movimentação do ano

31/12/ 
2020

Líqui-
do

Aqui-
sição

Impair-
ment

Amorti-
zação (d) Líquido

Ágio (a)
SR Brasil Cinemas S.A. 1.770 - - - 1.770
SR Espírito Santo Cinemas S.A. 4.550 - (4.550) - -
SR São Paulo Cinemas S.A. 243 - - - 243
Implantação de sistemas e 
método (b) 1.038 - - (313) 725
Outros (c) 1.800 141 - (681) 1.260

9.401 141 (4.550) (994) 3.998
(a) Em 31 de março de 2012 a Cinemas São Luiz. adquiriu o controle integral da 
SRBC. A diferença entre o valor pago de R$ 3.540 e o valor nominal das ações 
de R$ 1.770, está suportado pela expectativa de recuperabilidade futura. Em 30 
de abril de 2012 a Cinemas São Luiz adquiriu o controle integral da SRESC. A 
diferença entre o valor pago de R$ 5.050 e o valor nominal das ações de R$ 500, 
está suportado pela expectativa de recuperabilidade futura. Em 03 de junho de 
2015 a Cinemas São Luiz adquiriu 10% da SR São Paulo Cinemas S.A. A dife-
rença entre o valor pago e o valor das ações, está suportado pela expectativa de 
recuperabilidade futura e mais valia da marca. A Administração realizou análise 
de impairment dos ágios nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 
2020, através de comparações de seus saldos contábeis com os fluxos de caixa 
projetados, e identificou a necessidade de registrar provisão para perdas em 
31 de dezembro de 2020 no valor de R$ 4.550. (b) A implantação de sistemas e 
método refere-se a reestruturação dos sistemas informatizados e adequação do 
sistema integrado de gestão empresarial - ERP e é amortizado pelo prazo de 10 
anos; (c) outros intangíveis – cessão de direito de uso e marcas e patentes - são 
amortizados pelo prazo de 5 a 10 anos.

Quarta-feira, 1º/06/2022.

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
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EMPRESA CINEMAS SÃO LUIZ S.A.
CNPJ 33.497.660/0001-89
COMPANHIA FECHADA

continuação

13. Empréstimos e financiamentos
Vencimento Controladora Consolidado

Instituições Encargos final Garantias 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
BNDES Até 4% a.a. 06/2025 Alienação fiduciária dos bens adquiridos 16.917 16.550 16.917 16.550
BNDES 1% a 2,36% a.a. + URTJLP 01/2027 Fiança das Holdings (a) 28.796 27.934 28.796 27.934
BNDES 4% a.a. + TR226 11/2028 Não há 20.689 18.049 20.689 18.049

66.402 62.533 66.402 62.533
ITAU 8,213916% a.a 09/2022 Não há 338 788 373 868
CEF 214,47% do CDI a.a. 05/2024 não aplicável 4.866 - 4.866 -
ITAÚ 5,602% a.a. + DI Over Cetip 09/2026 Alienação fiduciária de imóveis das holdings 7.892 - 7.892 -
Santander 4,15% a.a. Não há não aplicável 5.360 - 5.360 -
Santander CDI + 4,60% a.a. 09/2021 Fiança das Holdings (a) - - 1.554 1.530
Santander CDI + 4,96% a.a. 07/2022 Aval da Empresa Cinemas São Luiz - - 3.663 -
ITAU 4,59% + CDI 08/2021 Fiança das Holdings (a) - 8.843 - 8.843

84.858 72.164 90.110 73.774
Circulante 19.044 22.055 24.296 23.631
Não circulante 65.814 50.109 65.814 50.143

84.858 72.164 90.110 73.774
(a) Os avalistas, na proporção de 1/5 para cada empresa, são: Comércio Reunido São Luiz Ltda., Serisa Diversões e Empreendimentos Ltda., YSR Serviços e 
Participações Ltda., SIAL Diversões e Empreendimentos Ltda., GRL Participações Ltda.
Os empréstimos e financiamentos da Companhia com o BNDES estão sujeitos 
a cláusulas restritivas. As principais são resumidas a seguir: • Não distribuir di-
videndos superiores ao equivalente a (i) 25% do lucro líquido do exercício social 
anterior. • Não distribuir quaisquer recursos aos acionistas, exceto os previstos 
no item anterior, sob qualquer forma, inclusive juros sobre o capital próprio, 
pagamento de juros e/ou amortização de dívida subordinada e/ou redução de 
capital, devolução de adiantamento para futuro aumento de capital, participação 
nos resultados, honorários a qualquer título, sem a prévia e expressa anuência 
do BNDES. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia está em cum-
primento com todas as cláusulas contratuais. Os vencimentos do principal dos 
empréstimos e financiamentos de longo prazo são como segue:

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2021

2023  19.825  19.825 
2024  16.501  16.501 
2025  12.902  12.902 
2026  9.562  9.562 
2027  3.863  3.863 
2028  3.161  3.161 

65.814 65.814
14. Contas a pagar

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Fornecedores de filmes 8.714 2.967 9.803 3.284
Aluguéis a pagar 5.310 3.037 5.719 3.096
Fornecedores de mercado-
rias para revenda 1.481 147 1.625 174
Contas a pagar diversas 3.934 2.578 4.159 2.782
Total 19.439 8.729 21.306 9.336
15. Impostos e contribuições a recolher

Controladora Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020

Imposto de renda e contri-
buição social - - 20 261
Cofins 2.443 956 2.670 992
ISS 897 117 1.003 133
Impostos retidos na fonte 546 296 560 303
PIS 534 212 583 220
ICMS 312 65 381 79
 4.732 1.646 5.217 1.988
Circulante 4.288 1.037 4.773 1.359
Não circulante 444 609 444 629
 4.732 1.646 5.217 1.988
Imposto de renda e contribuição social - a) Impostos de renda e contribuição 
social diferidos. A composição dos impostos diferidos é como segue:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Provisão para contingências 4.269 1.855 4.589 1.902
Provisão de aluguel de imóvel 2.990 2.560 2.990 2.560
Arrendamento – CPC 06 6.366 4.713 6.823 5.170
 Total do ativo 13.625 9.128 14.402 9.632
Ágio Rentabilidade Futura (1.770) (1.770) (1.770) (1.770)
 Total do passivo (1.770) (1.770) (1.770) (1.770)
IRPJ diferido (25%) (2.964) (1.840) (3.158) (1.966)
CSSL diferido (9%) (1.067) (662) (1.137) (708)

(4.031) (2.502) (4.295) (2.673)
Imposto diferido ativo 4.632 3.103 4.896 3.275
Imposto diferido passivo (601) (601) (601) (602)
A movimentação do imposto diferido ativo é como segue:

Contro-
ladora 

Conso-
lidado

Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.913 2.036
Variação no saldo de provisão para contingências (318) (322)
Variação no saldo de provisão de aluguel de imóvel 783 783
Variação no saldo de provisão de contrato de publicidade (9) (9)
saldo de arrendamento – CPC 06 734 787
Saldo em 31 de dezembro de 2020 3.103 3.275
Variação no saldo de provisão para contingências 820 911
Variação no saldo de provisão de aluguel de imóvel 146 146
saldo de arrendamento – CPC 06 563 564
Saldo em 31 de dezembro de 2021 4.632 4.896
b) Despesas com imposto de renda e contribuição social - Os valores de im-
posto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício são 
demonstrados como segue:

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Prejuízo antes do imposto de renda e 
da contribuição social (57.095) (69.905) (62.900) (71.174)
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Efeito das (adições) ou exclusões ao 
lucro (prejuízo) contábil - - - -
Contingências (821) 318 (914) 322
Outros (708) (3.022) (708) (3.075)
Imposto de renda e contribuição social 
à alíquota efetiva (1.529) (2.704) (1.622) (2.753)
Imposto de renda e contribuição social 
diferido (1.529) (2.704) (1.622) (2.753)
Imposto de renda e contribuição social 
corrente - - - -

(1.529) (2.704) (1.622) (2.753)
Alíquota efetiva - % - - - -
A legislação fiscal do Brasil permite que prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social possam ser registrados indefinidamente para serem utiliza-
dos para compensar lucros tributáveis futuros. No entanto, a legislação fiscal 
promulgada em 1995 limita a utilização de carregamento de prejuízos fiscais 
em um determinado ano a 30% do lucro tributável.

Controladora
2021 2020

Saldo de prejuízo fiscal 76.703 38.437
Saldo de base negativa de contribuição social 76.703 38.437
16. Receita diferida

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Receita antecipada de publicidade (a) 547 926 568 971
Venda de ingresso antecipado 307 1.512 308 1.512
Circulante 854 2.438 876 2.483
(a) A receita antecipada de publicidade é composta por recursos recebidos a título 
de adiantamento de veiculação publicitária, a ser exibida em períodos futuros. O 
reconhecimento no resultado do exercício acontece conforme a efetiva exibição.
17. Provisão para contingências
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante 
tribunais e órgãos governamentais envolvendo questões fiscais, trabalhistas, 
aspectos cíveis e outros assuntos. A Administração possui um sistema de 
monitoramento de suas ações judiciais e administrativas conduzido por depar-
tamento jurídico próprio e por advogados externos. A Administração, com base 
em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais 
pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas experiências anteriores 
referentes às quantias reivindicadas, constituiu provisão, em montante julgado 
suficiente, para cobrir as perdas prováveis com as ações em curso. A provisão 

para contingências possui o seguinte detalhamento:
Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Contingências cíveis 3.502 1.088 3.749 1.088
Contingências trabalhistas 767 767 841 815

4.269 1.855 4.590 1.903
Controladora Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2019 2.790 2.849
Baixa (978) (1.007)
Adições 43 61
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.855 1.903
Adições 2.414 2.687
Saldo em 31 de dezembro de 2021 4.269 4.590
Trabalhistas - A Companhia é parte em diversas ações judiciais de natureza 
trabalhista. Com base no acompanhamento efetuado pelos consultores jurídicos 
da Companhia, constata-se que nenhuma dessas ações se refere a valores in-
dividualmente significativos, sendo as discussões relacionadas principalmente 
a reclamações de horas extras, domingos e feriados laborados e não pagos, 
entre outros. Cíveis - A Companhia também responde por ações judiciais de 
natureza cível decorrentes do curso ordinário de suas operações. O montante 
indicado como passivo referente a essas questões foi avaliado pelos consultores 
jurídicos da Companhia considerando sua experiência em ações de naturezas 
semelhantes. Seu principal processo cível decorre de ação movida pela extinta 
Embrafilme liquidada e sucedida pelo Tesouro Nacional (União) contra várias 
empresas exibidoras. O valor de ressarcimento pedido na ação foi arbitrado 
em junho de 1999 por uma perícia indireta feita por cálculo de atualização de 
informes da própria Embrafilme para dez empresas participantes do processo e 
totalizou 1.754.886 UFIR’s, equivalente à aproximadamente R$ 1.715, cabendo 
à Companhia o valor histórico de R$ 868. A Companhia obteve a anulação da 
referida perícia no Tribunal Regional Federal, questionando os critérios cálculos 
e a documentação apresentada pela Embrafilme (atualmente, União Federal), 
que foram utilizados para fins de levantamento e atualização dos valores. Nova 
perícia foi designada por arbitramento judicial para proceder à revisão dos valores 
e a participação proporcional das rés. A Administração, baseada na opinião de 
seus consultores jurídicos internos e externos, registrou provisão de R$ 3.429 
(R$ 1.015 em2020) na controladora e R$ 3.676 (R$ 1.015 em 2020) no consoli-
dado. Adicionalmente, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, a 
Companhia possui montante de R$ 2.575 (R$ 2.051em 2020) na controladora 
e R$ 2.786 (R$ 2.262 em 2020) no consolidado,referentes a processos cíveis, 
trabalhistas e tributários considerados como possíveis perdas e, portanto, ne-
nhuma provisão foi reconhecida. Depósitos Judiciais - A movimentação dos 
depósitos judiciais é a seguinte:
Controladora

31/12/ 
2019

Bai-
xas

Adi-
ções

Atuali-
zação

31/12/ 
2020

Bai-
xas

Adi-
ções

Atuali-
zação

31/12/ 
2021

Fiscais 1.608 (979) 812 158 1.599 - 372 90 2.061
Trabalhistas 1.422 (887) 245 79 859 (50) 102 90 1.001
Cíveis 820 (886) 371 - 305 (5) - - 300

3.850 (2.752) 1.428 237 2.763 (55) 474 180 3.362
Consolidado

31/12/ 
2019 Baixas

Adi-
ções

Atuali-
zação

31/12/ 
2020

Bai-
xas

Adi-
ções

Atuali-
zação

31/12/ 
2021

Fiscais  1.611  (982)  814  158  1.601 (2) 372 90 2.061
Trabalhistas  1.505  (970)  285  80  900 (50) 110 95 1.055
Civeis  820  (886)  371 -  305 (5) - - 300

3.936 (2.838) 1.470 238 2.806 (57) 482 185 3.416
Índices de atualização dos depósitos judiciais: Fiscal Selic, Trabalhista TR+0,5% 
ou IPCA-E, Civel TR.
18. (Passivo a Descoberto)patrimônio líquido
a) Capital social - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o capital subscrito e 
integralizado dos acionistas controladores está representado por 5.803.440 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, dividida entre seus diversos 
acionistas pessoas físicas. b) Reserva legal - O valor correspondente a 5% da 
parcela remanescente do lucro líquido da Companhia, após a compensação dos 
prejuízos acumulados é destinada à reserva legal, de acordo com o Art. 193 da 
Lei das Sociedades por Ações. A controladora atingiu o limite máximo da reserva 
legal em 2011, de acordo com § 1º do Art. 193 da Lei nº 6.404/76. Em 2018, em 
virtude da incorporação e consequente aumento de capital, o valor máximo da 
reserva legal foi reconstituído. c) Dividendos - Aos acionistas estão assegurados 
dividendos mínimos obrigatórios não inferiores a 25% do lucro líquido de cada 
exercício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das destina-
ções determinadas pela Assembleia Geral. Não houve dividendos mínimos 
obrigatórios na controladora para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 
e 2020em virtude de prejuízo. Em 05 de janeiro de 2021 os acionistas ratificaram 
a Assembleia Geral Extraordinária de 01 de outubro de 2020 que destinou 50% 
do lucro referente ao exercício findo em 2019para dividendos, o qual será pago 
quando houver disponibilidade financeira e está assim demonstrado:

2019
Lucro líquido do exercício – base dos dividendos 17.175
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) a pagar (4.294)
Dividendos pagos em 2020 1.000
Saldo de dividendos a pagar em 31 de dezembro de 2020 (3.294)
Dividendos adicionais propostos (25%) a pagar (4.293)
Saldo de dividendos a pagar em 31 de dezembro de 2021 (7.587)
Na controladora, a parcela dos dividendos adicionais ao mínimo obrigatório, 
mantidos como reserva de lucros em virtude da restrição existente no contrato 
de financiamento assinado com o BNDES (Nota 13) foi integralmente absorvida 
pelos prejuízos. d) Adiantamento para futuro aumento de Capital - Os acionistas 
aprovaram efetuaram adiantamentos para futuro aumento de Capital em maio 
e outubro de 2021, no valor total de R$ 14.714, a ser convertido em Capital 
mediante a emissão de 14.589.600 ações, sem valor nominal, em tudo iguais 
àqueles atualmente existentes.
19. Receita operacional líquida

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Receita bruta
Bilheteria  69.142 55.984  77.514 62.319
Venda de mercadorias 28.835 18.939  32.225 21.172
Veiculação de publicidade  4.022 4.194  4.582 4.725
Serviço administrativo  816 702  427 400
Eventos  242 320  260 340
Serviços de programação e uso de 
marcas  290 158  290 158
Cinetickets vencidos e não utilizados  884 -  884 -

104.231 80.297 116.182 89.114
Impostos sobre receitas e outras dedu-
ções (12.494) (9.542) (14.184) (10.771)
Receita líquida 91.737 70.755 101.998 78.343

20. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas
Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Depreciação e amortização (**)  26.860 30.714  29.290 33.708
Locação de filmes  30.746 22.782  34.416 25.307
Salários, encargos e benefícios  24.081 22.509  26.346 24.389
Concessionárias de serviços públicos  10.704 8.117  11.474 8.291
Manutenção  8.906 6.160  9.819 6.789
Custo das mercadorias vendidas (**)  5.583 3.862  6.215 4.271
Aluguel, condomínio e taxas (*)  3.799 1.945  4.570 2.684
Outros 3.413 4.598 3.678 4.437

114.092 100.687 125.808 109.876
(*) após a adoção do CPC 06 (mencionado na NE 3), restaram apenas os valores 
de aluguel pago sobre parcela variável, que não é abrangido pela norma e valores 
de condomínios e taxas. (**)  apresentada líquida dos créditos de PIS e COFINS.
21. Despesas gerais e administrativas

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Serviços prestados  4.229 7.414  4.276 8.068
Salários, encargos e benefícios  7.218 6.864  7.218 6.865
Honorários de diretoria  1.353 1.368  1.353 1.375
Aluguel, condomínio e taxas  584 591  585 592
Concessionárias de serviços 
públicos  218 204  218 204
Publicidade, editais e publicações  82 67  115 101
Viagens - passagem e hospedagem  31 53  31 53
Provisão (reversão) para crédito de 
liquidação duvidosa (16) - (32) -
Outras despesas administrativas 3.395 1.037 3.474 1.052

17.094 17.598 17.238 18.310
22. Outras receitas (despesas) operacionais

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Recuperação de INSS 2.500 15 2.614 30
Venda de excedente de energia 
elétrica contratada 1.096 214 1.096 214
Indenização de sinistros 766 - 766 -
Recuperação de créditos de PIS e 
COFINS (*) - 1.014 - 1.072
Créditos extemporâneos de PIS e 
COFINS (**) - 3.755 - 3.736
Contingências - 990 - 990
Desvalorização de ágio - (4.599) - (4.599)
Baixa de ativos (22) (66) (22) (66)
Outras receitas (despesas) opera-
cionais (72) (563) (72) (618)

4.268 760 4.382 759
(*) A Companhia e suas controladas obtiveram restituição de valores pagos a 
maior de PIS e Cofins não cumulativo, sendo queos valores foram homologados 
pela Receita Federal. A atualização monetária está sendo apresentada na linha 
de resultado financeiros. Receita líquida da comissão ao prestador de serviço.
(**) A Companhia e suas controladas refizeram as apurações de créditos de 
PIS e Cofins não cumulativo dos anos anteriores (2016 a 2019), incluindo os 
créditos que não tinham sido aproveitados à época, retificando as obrigações 
acessórias e reconhecendo a receita extemporânea. Receita líquida da comissão 
ao prestador de serviço.
23. Resultado financeiro

Controladora Consolidado
31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

31/12/ 
2021

31/12/ 
2020

Receitas financeiras
Juros ativos 1.465 991 1.494 991
Atualização monetária – PIS e Cofins - 788 - 849
Rendimento das aplicações financeiras 425 203 497 223
Outras receitas financeiras 245 300 253 300

2.135 2.282 2.244 2.363
Despesas financeiras
Juros de arrendamento (CPC-06) (6.625) (6.846) (7.067) (7.446)
Juros passivos e atualização monetária (4.238) (2.294) (4.746) (2.390)
IOF (438) (9) (438) (9)
Outras despesas financeiras (2) (53) (2) (51)

(11.303) (9.202) (12.253) (9.896)
Resultado financeiro líquido (9.168) (6.920) (10.009) (7.533)
24. Instrumentos financeiros
Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, 
visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos. A Companhia não 
efetuou aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros 
ativos de riscos. 24.1. Gestão de risco financeiro - A Companhia está exposta 
a riscos inerentes à natureza de suas operações. Dentre os principais fatores 
de risco de mercado que podem afetar o negócio da Companhia, destacam-
se: a) Risco de taxas de juros - Risco de taxas de juros é o risco de que o valor 
justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a 
variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Companhia ao risco 
de mudanças nas taxas de juros de mercado refere-se, principalmente, às 
obrigações de longo prazo da Companhia sujeitas a taxas de juros variáveis. 
b) Risco de crédito - O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio 
não cumprir uma obrigação prevista em um contrato o que levaria ao prejuízo 
financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades 
operacionais (principalmente com relação a contas a receber). O risco de crédito 
da Companhia é minimizado em virtude dos recebíveis serem essencialmente 
junto às principais administradoras de cartões de crédito que possuem excelentes 
níveis de classificação de risco e da pulverização de sua carteira de clientes de 
publicidade. c) Risco de liquidez - A previsão de fluxo de caixa é realizada de forma 
individualizada para cada empresa e agregada pelo departamento financeiro da 
Companhia, que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez das 
empresas para assegurar que as mesmas tenham caixa suficiente para atender 
às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos 
de financiamento da dívida das empresas e cumprimento das metas internas do 
quociente do balanço patrimonial. 24.2. Estimativa do valor justo - Os saldos 
em conta corrente mantidos em bancos têm seus valores de mercado idênticos 
aos saldos contábeis. As aplicações financeiras referem-se a certificados de 
depósitos bancários, cuja remuneração é equivalente às taxas praticadas no 
mercado financeiro. Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes 
e contas a pagar aos fornecedores estejam próximos de seus valores justos, 
tendo em vista estarem contabilizados pelos seus correspondentes valores 
contratuais. Os empréstimos e financiamentos não tem negociação ativa e as 
taxas de juros são pós-fixadas e estão consistentes com as práticas no mercado; 
dessa forma, os saldos contábeis informados não diferem de forma relevante 
dos respectivos valores justos. Em relação aos financiamentos obtidos com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), as mesmas 
apresentam taxas diferenciadas que não são consideradas condizentes com o 
mercado brasileiro no que se refere a “taxas usuais de mercado”. Essas taxas 
são contratadas considerando-se seu objetivo e avaliação de risco específicos 
por parte do BNDES, não sendo precificável seu valor justo.
25. Cobertura de seguros
A Companhia e suas controladas adotam a política de contratar cobertura de 
seguros para os bens sujeitos a riscos para cobrir eventuais sinistros, consi-
derando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os prêmios 
foram devidamente pagos. Em 31 de dezembro de 2021, os principais seguros 
contratados foram os seguintes:

Limite máximo de indenização em 
31/12/2021

Controladora Consolidado
Riscos operacionais
(compreensivo empresarial) 429.400 463.300
26. Compromissos
A Companhia e suas controladas possuem compromissos assumidos com ter-
ceiros referentes à locação de imóveis. Os contratos de locação das unidades 
localizadas em shopping centers, preveem uma despesa de aluguel variável, 
incidente sobre as vendas, e/ou um valor mínimo, sendo a obrigação mensal da 
Companhia, pagar o maior valor entre ambos. Os valores mínimos dos contratos 
são reajustados anualmente, de acordo com a variação dos principais índices de 
inflação. Os contratos de aluguel das unidades de rua possuem valores fixados 
em contrato, variável, incidente sobre as vendas. Os contratos têm prazo final 
até 2033 e os percentuais sobre receita (bruta/líquida) variam entre 8% a19%.

Diretoria: Luiz Severiano Ribeiro Neto; Henrique Pinto dos Santos
Gerente de Contabilidade:

Francisco de Assis Andrade - contador CRC/RJ 072.582/O-0

Quarta-feira, 1º/06/2022.
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