Quarta-feira, 1º/06/2022.

SR SÃO PAULO CINEMAS S.A.

Notas Explicativas Às Demonstrações Financeiras 31 de dezembro
de 2021 e 2020 (em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional: A SR São Paulo Cinemas S.A. (“Companhia”) é
umasociedade anônima de capital fechado, com sede na Praça Mahatma Gandhi nº 02, na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. A Companhia
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 Companhia possui 6 salas cinematográficas em São Paulo. No encerramento do exercício findo em 31 de
dezembro de 2021, a Companhia apresentou capital circulante líquido negativo
no montante de R$ 1.021 (R$ 185 em 2020). 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: A autorização para conclusão da
preparação destas 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 2020foram 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 probabilidade 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). 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 financeiras. 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 norma CPC 06 – R2
aplicou o modelo de contabilização de arrendamentos mercantil 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 circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração 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 definido
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. No caso da
Companhia a avaliação considerou seu complexo cinematográfico como unidade geradora de caixa. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de
caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma
taxa de desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de
capital para a unidade geradora de caixa. 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. Provisões para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas - 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, 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 obrigação. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 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 13. b) Ativos e passivos financeiros - Ativos 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 reconhecimento 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 pagamentos 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 quando 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 financeiros - A baixa (desreconhecimento) de um ativo financeiro ocorre quando os direitos contratuais aos fluxos
de caixa do ativo expiram, ou quando são transferidos 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. Qualquer participação que seja
criada ou retida pela Companhia em tais ativos financeiros 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 cinematográficose são avaliados ao custo médio de
aquisição. d) Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou
construção, deduzido das respectivas depreciações 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) 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, operacionais 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 exercício 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 possível, com base no preço de mercado de
um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a
unidade geradora de caixa. f) 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 econômico 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. g) 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, somente quando o efeito é considerado
relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. O
ajuste ao valor presente é calculado levando 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 método da taxa efetiva de
juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. Os adiantamentos recebidos
em dinheiro, classificados como receita diferida, não estão sujeitos ao ajuste a
valor presente. A Companhia não ajustou seus outros ativos e passivos por
considerar os efeitos irrelevantes. h) Apuração dos resultados - O resultado das
operações é apurado em conformidade 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 registrada no momento da prestação dos serviços. Os
valores recebidos por publicidade não veiculada, bem como ingressos emitidos
e ainda não utilizados são registrados 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 produto. • As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica de receitas/despesas
financeiras. i) Tributação - As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes
impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
Alíquotas
Receitas
Receitas Receitas
com venda
com com puNome do tributo
Sigla de ingressos bomboniere blicidade
Contribuição para o Programa
de Integração Social
PIS
1,65%
1,65%
1,65%
Contribuição para o
Financiamento da
Seguridade Social
COFINS
7,6%
7,6%
7,6%
Imposto sobre serviço de
qualquer natureza
ISS
5%
Imposto sobre circulação de
mercadoria
ICMS
3,2%
A Companhia adota o regime de não-cumulatividade de apuração de PIS e COFINS. 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.
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 calculados 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 apuração 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.
j) Demonstrações dos fluxos de caixa - As demonstrações dos fluxos de caixa
foram preparadas pelo método indireto e estão sendo apresentadas de acordo
com o pronunciamento CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa. k)
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
abordagem 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 com duração
até5 anos. ii - Passivos de arrendamento - Na data de início do arrendamento,
a Companhia reconhece os passivos de arrendamento mensurados 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 arrendamento 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 pagamentos
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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
2021 2020
Prejuízoantes do imposto de renda e da contribuição social (1.239) (1.080)
Ajustes por
Depreciação e amortização
405
524
Provisão para contingências
27
(11)
Receita PIS e COFINS- Créditos extemporâneos
- (155)
Juros e encargos financeiros
179
16
Provisão para devedores duvidosos
(8)
(636) (706)
Redução (aumento) nos ativos e passivos
Contas a receber
(74)
212
Partes relacionadas
(34)
(25)
Estoque
(37)
42
Tributos a recuperar
(1)
66
Outros ativos
(120)
269
Contas a pagar
284 (332)
Receita diferida
(8) (155)
Imposto de renda e contribuição social pagos
- (255)
Outros passivos
131
65
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades
operacionais
(495) (819)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado e intangível
(1)
(3)
Redução no saldo de títulos e valores mobiliários
(460)
766
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de
investimento
(461)
763
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
1.500
500
Pagamento de empréstimos e financiamentos
(120)
(23)
Pagamento de arrendamento - CPC 06
(30)
(30)
Dividendos pagos
- (500)
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de
financiamento
1.350
(53)
Aumento (Diminuição) líquido do caixa e equivalentes de
caixa
394 (109)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
34
143
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
428
34
não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de isenção de
reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos considerados 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. l) 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 da Companhia. m) 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 passivos como circulante ou não circulante. • Alterações ao IAS
8 (correlato ao CPC 23): Definição de estimativas contábeis. • Alterações ao IAS
1 e IFRS PracticeStatement 2 (correlato ao CPC 26 - R1): Divulgação de políticas
contábeis. Não é esperado que essas alterações tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais 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
colaboradores, 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
Companhia, incluindo aluguel nos shoppings; • 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 para suporte ao caixa. 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 e títulos e valores
mobiliários 2021
2020
Caixa e bancos
428
34
Aplicações financeiras
490
30
918
64
Caixa e equivalentes de caixa
428
34
Títulos e valores mobiliários
490
30
As aplicações financeiras referem-se a fundo de investimento não exclusivo,
emitidas por instituições financeiras de primeira linha. 6. Contas a receber 2021
2020
Serviço de publicidade
9
Cartão de crédito, débito e Internet
160
9
Demais contas a receber
5
64
165
83
O saldo do contas a receber em 31 de dezembro de 2021 possui vencimento
até 90 dias. 7. Imobilizado MoviMoviTaxas
mentamentaanução do
ção do
aisde 2019
ano 2020
ano 2021
depre- Líqui- Aqui- Depre- Líqui- Aqui- Depre- Líquiciação
do sição ciação
do sição ciação
do
Móveis e utensílios 10%
462
2
(98)
366
(87) 279
Máquinas e
equipamentos
10%
237
(55)
182
(52) 130
Benfeitorias
em imóveis de
terceiros
(*)
801
- (336)
465
- (232) 233
Total
1.500
2 (489) 1.013
- (371) 642
(*) A amortização das benfeitorias segue o prazo do contrato de aluguel dos
cinemas. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não existem bens dados em
garantia. A Administração não identificou mudanças de circunstâncias ou sinais
de obsolescência tecnológica, bem como evidências de que os ativos utilizados
em suas operações não são recuperáveis perante seu desempenho operacional e financeiro, e concluiu que, em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, não
existia necessidade de registrar qualquer provisão para perda em seus ativos
imobilizados. 8. Arrendamento financeiro - A Companhia possui contratos
de arrendamento de equipamentos. Não existem contratos de arrendamento
que contemplam opções de renovação automática e rescisão. A Companhia
também possui arrendamentos com prazos iguais ou inferiores a 12 meses e
arrendamentos cujo ativo adjacente é de baixo valor. Para esses casos, a Companhia aplica 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.
Acrés- DepreDepreDireito de Uso 31/12/2019 cimo ciação 31/12/2020 ciação 31/12/2021
Equipamentos
14
42
(28)
28
(28)
Passivo de arrendamento - Os passivos de arrendamento reconhecidos foram
mensurados pelo valor presente dos pagamentos futuros.
Passivo de
Juros ContraJuros ContraArrendamen- 31/12/ Acrés- do pe- presta- 31/12/ do pe- presta- 31/12/
to
2019 cimo ríodo ção paga 2020 ríodo ção paga 2021
Equipamentos
14
42
3
(30)
29
1
(30)
9. Partes relacionadas 2021
2020
Conta corrente
Empresa Cinemas São Luiz S.A.
26
19
Contas a receber (a pagar)
Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda.
5
(22)
Empresa Cinemas São Luiz S.A.
31
(3)
Total
Os resultados gerados nas transações com partes relacionadas são como segue:
2021
2020
Receita Despesa Receita Despesa
Empresa Cinemas São Luiz S.A.
Prestação de serviços administrativos
(100)
(122)
Venda de produtos
(7)
Cinemas Paris Severiano Ribeiro Ltda.
Venda de produtos
5
5
(107)
(122)
As operações com partes relacionadas são efetuadas em condições pactuadas
entre as partes, aprovadas pelos órgãos da Administração competentes. Os
saldos apresentados como contas correntes não incidem juros nem atualização
monetária, os quais tampouco possuem data de vencimento. Esses valores
encontram-se classificados segundo as expectativas de sua realização/liquidação. Remuneração da administração - A remuneração dos administradores,
responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia, composta por honorários, no montante de R$ 6 no exercício findo em
31 de dezembro de 2020, foi suspensa. 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. 10. Contas a pagar 2021
2020
Fornecedores de filmes
199
42
Aluguéis a pagar
92
6
Fornecedores de mercadorias para revenda
66
6
Outras contas a pagar
73
92
430
146
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação dos Senhores as
Demonstrações Financeiras da Companhia, correspondentes ao exercício social findo em 31/12/2021. A Administração.
BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Nota 2021 2020
Nota 2021 2020
Ativo
Receita operacional líquida
15 2.278 2.709
Circulante
Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas 16 (3.251) (3.516)
Caixa e equivalentes de caixa
5
428
34 Prejuízo bruto
(973) (807)
Títulos e valores mobiliários
5
490
30 Receitas (despesas) operacionais
Contas a receber
6
165
83 Gerais e administrativas
17
(178) (199)
Estoques
131
94 Outras
18
47
(70)
Tributos a recuperar
374
382
(1.104) (1.076)
Partes relacionadas
9
31
19 Resultado antes do resultado financeiro
Outros ativos circulantes
160
53 Receitas financeiras
19
(178)
12
Total do ativo circulante
1.779
695 Despesas financeiras
19
47
(16)
Não circulante
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição
Depósitos judiciais
54
41 social
(1.104) (1.080)
Impostos e contribuições sociais diferidos
25
16 Imposto de renda e contribuição social
11
9
(4)
Imobilizado
7
642 1.013 Prejuízo do exercício
(1.230) (1.084)
Ativo de direito de uso
8
28
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Intangível
12
17
Total do ativo não circulante
733 1.115 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
2021
2020
Total do ativo
2.512 1.810
Prejuízo do exercício
(1.230)
(1.084)
Passivo
Outros resultados abrangentes
Circulante
(1.230)
(1.084)
Empréstimos e financiamentos
2.103
530 Resultado abrangente
Passivo de arrendamento
8
29
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES
Contas a pagar
10
430
146
do (passivo a descoberto) patrimônio líquido Exercícios findos
Partes relacionadas
9
22
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Impostos e contribuições a recolher
11
97
11
Reserva de
Obrigações sociais e trabalhistas
131
80
lucros
Receita diferida
12
1
9
Total do
Outros passivos circulantes
38
53
DiviPre- (passivo a
Total do passivo circulante
2.800
880
Ca- Redendos juízos descoberto)
Não circulante
pital serva adicionais acumu- patrimônio
Empréstimos e financiamentos
15
Nota social legal propostos lados
líquido
Provisão para contingências
13
74
47
1.000 200
1.252
2.452
Total do passivo não circulante
74
62 Saldos em 31/12/2019
Prejuízo do exercício
- (1.084)
(1.084)
(Passivo a descoberto)Patrimônio líquido
14
14
(500)
(500)
Capital
1.000 1.000 Distribuição de lucros
(752)
752
Reserva de lucros (prejuízos acumulados)
(1.362) (132) Absorção de prejuízos 14
1.000 200
(332)
868
Total do (passivo a descoberto) patrimônio líquido
(362)
868 Saldos em 31/12/2020
Prejuízo do exercício
- (1.230)
(1.230)
Total do passivo e (passivo a descoberto)
1.000 200
- (1.562)
(362)
patrimônio líquido
2.512 1.810 Saldos em 31/12/2021
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11. Impostos e contribuições a recolher -

2021
2020
COFINS
53
5
ISS
23
2
PIS
11
1
Outros
10
3
97
11
Imposto de renda e contribuição social - Os valores de imposto de renda e
contribuição social que afetaram o resultado do exercício são demonstrados
como segue:
2021
2020
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (1.239) (1.080)
Alíquota nominal
34%
34%
Efeito das (adições) ou exclusões ao lucro (prejuízo) contábil
Contingências
(9)
4
Imposto de renda e contribuição social à alíquota efetiva
(9)
4
Imposto de renda e contribuição social diferido
(9)
4
Imposto de renda e contribuição social corrente
(9)
4
Alíquota efetiva - %
A legislação fiscal do Brasil permite que prejuízos fiscais e bases negativas de
contribuição social possam ser registrados indefinidamente para serem utilizados 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. A Companhia não registrou o
imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos, sobre prejuízos fiscais
e base negativa e diferenças temporárias. 12. Receita diferida 2021
2020
Receita antecipada de publicidade (a)
9
Venda antecipada de ingressos
1
1
9
(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. 13. 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 departamento 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. O saldo de R$ 74 de provisão para
contingências em 31 de dezembro de 2021(R$ 47 em 31 de dezembro de 2020),
refere-se a contingências trabalhistas. Adicionalmente, com base na avaliação
dos consultores jurídicos, a Companhianão possui processos considerados
como possíveis perdas em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
Movimentação
Saldo em 31 de dezembro de 2019
58
Baixa
(29)
Adições
18
Saldo em 31 de dezembro de 2020
47
Adições
27
Saldo em 31 de dezembro de 2021
74
14. (Passivo a descoberto) patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de
2021 e 2020,o capital autorizado, subscrito e integralizado da Companhia, está
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representado por 11.800açõesnominativas e sem valor nominal e indivisíveis,
sendo 4.000 ações ordinária e 7.800 ações preferenciais, dividida entre seus
diversos acionistas conforme abaixo:
2021 e 2020
Quantidade de ações
%
Empresa Cinemas São Luiz S.A.
8.260
70
Acionistas (pessoas físicas)
3.540
30
11.800
100
a) Reserva legal - A reserva legal é calculada com base em 5% da parcela
remanescente do lucro líquido da Companhia, que não excederá de 20% (vinte
por cento) do capital social, de acordo com o Art. 193 da Lei n° 6.404/76. Em 31
de dezembro de 2015 a Companhia atingiu o limite máximo de 20%.
Capital social
1.000
Limite da reserva legal (20%)
200
b) 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 destinações determinadas pela
Assembleia Geral. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não apurou
lucros e, portanto, não há dividendos a pagar. Em 2020 foram pagos dividendos
referentes a 2019 no valor de R$ 500. 15. Receita operacional, líquida 2021
2020
Receita bruta
Bilheteria
1.544
2.157
Venda de mercadorias
742
658
Veiculação de publicidade
285
264
Eventos
8
13
2.579
3.092
Impostos sobre receitas e outras deduções
(301)
(383)
2.278
2.709
16. Custo dos serviços prestados e das mercadorias vendidas 2021
2020
Locação de filmes
656
823
Aluguel, condomínio e taxas
670
738
Salários, encargos e benefícios
870
782
Depreciação e amortização (*)
373
487
Manutenção
318
294
Custo das mercadorias vendidas (*)
158
130
Concessionárias de serviços públicos
155
170
Direitos autorais
11
18
Anúncio na mídia
4
4
Outros
36
70
3.251
3.516
(*) Apresentada líquida dos créditos de PIS e COFINS.
17. Despesas gerais e administrativas 2021
2020
Serviços prestados
Editais e publicações
Honorários de diretoria
Outras despesas administrativas
18. Outras receitas (despesas) operacionais Serviço com consultoria
Recuperação de INSS
Outras receitas (despesas) operacionais

120
32
26
178

149
33
6
11
199

2021
43
4
47

2020
(24)
(46)
(70)

19. Receitas (despesas) financeiras Despesas financeiras
Juros
Juros de arrendamento (CPC-06)
Receitas financeiras
Rendimento de aplicação financeira
Juros
Descontos

2021

2020

(179)
(1)
(180)

(15)
(1)
(16)

24
11
19
2
1
45
12
Resultado financeiro
(135)
(4)
20. 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. 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:
20.1. Gestão de risco financeiro - a) 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. b) Risco de liquidez - A previsão de fluxo de caixa é efetuada pelo departamento financeiro da
Companhia, que monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Companhia para assegurar que a mesma tenha caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de
financiamento da dívida da Companhia e cumprimento das metas internas do
quociente do balanço patrimonial. 20.2. 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. 21. Cobertura de seguros - A Companhia adota política
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes
considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e
os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia considera que a cobertura
de seguros é consistente com as outras empresas de dimensão semelhante
operando no setor e estão detalhadas abaixo:
Limite máximo de
indenização em 31/12/2021
Riscos operacionais (compreensivo empresarial)
13.200
22. Compromissos - A Companhia possui compromissos assumidos com terceiros referentes à locação de imóvel. O contrato de locação da unidade localizada
em shopping center, prevê uma despesa de aluguel variável, incidente sobre as
vendas.O contrato tem prazo final em setembro de 2023.
Diretoria:
Luiz Severiano Ribeiro Neto; Maria Thereza de Lamare;
Beatriz Severiano Ribeiro de Saules
Gerente de Contabilidade:
Francisco de Assis Andrade – contador CRC/RJ 072.582/O-0
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