
SENDAS S.A.
CNPJ nº 31.911.548/0001-17

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil)

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas. Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação e deliberação de V.Sªs., o 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Ficamos ao inteiro 
dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

São João de Meriti - RJ, 04 de maio de 2022. A Diretoria.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(Valores expressos em Reais mil, exceto quantidade de ações)

1. Apresentação Das Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, em conformidade com as Leis nºs 6.404/76 e 
11.638/07 e pronunciamentos técnicos de órgãos regulamentadores. Essas 
demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria para divulgação 
em 04 de maio de 2022. 
2. Procedimentos Contábeis: Dentre os principais procedimentos adotados 
para a preparação das demonstrações financeiras, ressaltamos: a) Provisão 
para créditos de liquidação duvidosa - É estimada com base em análise 
dos níveis atuais de inadimplência dos devedores, com o objetivo de 
absorver eventuais perdas na realização dos créditos a receber de clientes, 
e está constituída em montante considerado suficiente pela Administração 
da Companhia. b) Ajuste a valor presente de ativos - Os ativos monetários 
não circulantes e os circulantes, quando o efeito é considerado relevante em 
relação às demonstrações financeiras, são ajustados ao seu valor presente. 
O ajuste a valor presente foi calculado levando em consideração os fluxos 
de caixa contratuais e a respectiva taxa de juros, explícita ou implícita. 
Dessa forma, os juros embutidos nas receitas associadas a esses ativos 
são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o 
regime de competência de exercícios. c) Investimentos - Está demonstrado 
ao custo de aquisição, ajustado por avaliação pelo método de equivalência 
patrimonial quanto à participação em coligadas. d) Propriedades para 
investimento - As propriedades para investimento, são representadas por 
terrenos e edificações para locação, mantidos para auferir rendimento de 
aluguel, e que o valor justo de propriedades para investimento deve refletir 
os lucros de rendas provenientes desses aluguéis. Em 2013, todas as 
propriedades para investimento, foram avaliadas a valor justo. No ano de 
2021 algumas propriedades para investimento foram avaliadas a valor justo, 
com ganho por avaliação patrimonial líquida de R$42.123. e) Imobilizado 
- Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de reavaliação, e 
reduzido por depreciações acumuladas, corrigidos monetariamente até 31 de 
dezembro de 1995, calculadas pelo método linear com base nas seguintes 
taxas ao ano: edificações 3,57% a 4,35%; móveis, máquinas e instalações 
10%; veículos 20%; e computadores e periféricos 20%. A Administração 
da Companhia, manteve os mesmos valores estabelecidos nos exercícios 
anteriores, entendendo não ter identificado valorização dos imóveis. Em 
2021, terrenos, edificações e algumas instalações foram transferidas para 
propriedades para investimento. f) Intangível - Está demonstrado ao custo 

de aquisição, acrescido de correção monetária até 31 de dezembro de 1995, 
ajustado por amortizações acumuladas, quando aplicável, calculadas pelo 
método linear, a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil e de 
recuperação econômica, fixado por espécie de bens.
g) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes - Os direitos 
realizáveis e as obrigações exigíveis até 12 meses subsequentes à data do 
balanço estão classificados como ativo e passivo circulantes, respectivamente. 
Os ativos e passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
valores de realização e exigibilidade, respectivamente, e contemplam as 
variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou 
incorridos, quando aplicável, reconhecidos em base pro rata temporis.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa:
Descrição 2021 2020
Caixa e bancos 486 111
Aplicações de liquidez imediata 25.929 62.239
TOTAL 26.415 62.350
4. Créditos:
Descrição 2021 2020
Títulos em cobrança 282 406
Provisão para perdas (21) (28)
Aluguéis a receber 12.441 9.918
Provisão para perdas (3.563) -
Outros - 209
TOTAL 9.139 10.505
5. Impostos a Recuperar: 2021 2020
Circulante
PIS - Lei 12.865/2013 - código 3835 3.773 3.643
TOTAL 3.773 3.643
Não Circulante
IRRF a compensar 511 2.405
TOTAL 511 2.405
6. Valores a Receber: 2021 2020
Circulante
Ressarcimento de despesas 908 57
TOTAL 908 57
Não Circulante
Gerdau Aços Longos 1.229 1.115
TOTAL 1.229 1.115

7. Investimentos: Em Coligadas

Empresas Lahig Holding S/A
Pallazo RJ Participações 

Ltda 

PLD Dutra RJ 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda

PLD Dutra RJ II 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda

31/12/21 30/11/20 31/12/21 31/12/20 31/12/21 31/12/20 31/12/21
a - Dados das coligadas
Capital social - R$ mil 25.825 25.825 14.680 14.680 456.220 307.992 279.438
Quantidade de ações/quotas - mil 3.156 3.156 14.680 14.680 456.220 342.665 279.438
Patrimônio líquido - R$ mil 23 17.994 12.606 12.593 456.919 310.583 279.305
b - Dados da investidora
Quantidade de ações possuídas - mil 745 745 7.193 7.193 149.637 117.877 51.663
Percentual de participação 23,62% 23,62% 49% 49% 32,80% 34,40% 18,49%
Valor do investimento - R$ mil 6 4.249 6.177 6.171 149.870 111.948 51.643
Equivalência patrimonial - R$ mil (4.244) (17) (160) (137) 3.405 948 (15)
8. Propriedades para Investimento:

2021 2020
Saldo inicial 479.634 479.609
Transferência de imobilizado 16.302 -
Ganho ao valor do ajuste (nota 2,d) 42.123 -
Integralização para investimento em coligada (51.663) -
Adição - 25
Saldo final 486.396 479.634
O valor das propriedades para investimento, mantidos para fins de renda 
de aluguel de longo prazo e/ou valorização de capital, poderá ser ajustado 
anualmente pelo valor justo.
9. Imobilizado:

2021 2020

Descrição
Custo 

Original

Reava-
liação e 
ajuste 

avaliação 
patrimonial

Custo 
Ava-
liado

Depre-
ciação 
original

Valor 
líquido 

em 
31/12/21

Valor 
líquido 

em 
31/12/20

Terrenos - - -  - - 8.264
Edificações - - - - - 6.814
Instalações 240 - 240 (204) 36 1.264
Móveis, máquinas 
e equipamentos 462 - 462 (282) 180 176
Veículos 1.823 - 1.823 (1.327) 496 768
Outras 
imobilizações 2.035 - 2.035 (1.221) 814 724
TOTAL 4.560 - 4.560 (3.034) 1.526 18.010
Em 2021, terrenos, edificações e algumas instalações foram transferidas para 
propriedades para investimento.
10. Intangível:

Descrição
Custo  

Original
 Amorti-

zação
Valor líquido 
em 31/12/21

Valor líquido 
em 31/12/20

Marcas e Patentes 36  - 36 36
Software 2.241 (2.088) 153 209
TOTAL 2.277 (2.088) 189 245
11. Recuperabilidade de Ativos: De acordo com o Pronunciamento CPC 
01 “Redução ao Valor Recuperável de Ativos” os itens do ativo imobilizado e 
intangível que apresentam sinais de que seus custos registrados são supe-
riores aos seus valores de recuperação são revisados detalhadamente para 
determinar a necessidade de provisão para redução do saldo contábil a seu 
valor de realização. Com base em comunicado técnico emitido pela Diretoria 
Imobiliária, manteve as mesmas condições estabelecidas no exercício anterior, 
entendendo não ter identificado Imobilizados que necessitem de provisão para 
redução de seu valor de recuperação, com a manutenção dos seus valores 
residuais e da vida útil dos ativos.
12. Financiamentos: Financiamentos em 31 de dezembro de 2021 montam 
R$19.740 (R$5.507 a curto prazo e R$14.233 a longo prazo) e em 2020 R$20.136 
(R$1.738 a curto prazo e R$18.398 a longo prazo). Os encargos financeiros 
para 2020 e 2021 são taxas médias do CDI e juros de 2,8% a.a. Vencimento 
anual da parcela registrada como longo prazo em 31 de dezembro de 2021:

R$ mil
2023 5.248
2024 5.000
2025 3.985

As garantias dos financiamentos são aval de acionistas e cessão fiduciária 
de direitos creditórios.

12.1. Passivos decorrentes de atividades de financiamento - NBC TG03 
- Movimentação dos passivos decorrentes de atividades de financiamento da 
Companhia no decorrer dos exercícios de 2021 e 2020:
Atividades 
de Finan-
ciamento

Saldo em 
31/12/2020

Capta-
ção

Paga-
mento

Trans-
ferência Juros

Varia-
ção Mo-
netária

Saldo em 
31/12/2021

Financia-
mento CP 1.738 - (1.821) 5.590 - - 5.507
Financia-
mento LP 18.398 - - (5.590) 593 832 14.233
TOTAIS 20.136 - (1.821) - 593 832 19.740
Atividades 
de Finan-
ciamento

Saldo em 
31/12/2019

Capta-
ção

Paga-
mento

Trans-
ferência Juros

Varia-
ção Mo-
netária

Saldo em 
31/12/2020

Financia-
mento CP - - (114) 1.852 - - 1.738
Financia-
mento LP - 20.000 - (1.852) 151 99 18.398
TOTAIS - 20.000 (114) - 151 99 20.136
13. Dividendos a Pagar: De acordo com o estatuto social da Companhia, 
os acionistas gozam do direito de receber dividendos mínimos de 25% do 
lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das Sociedades por 
Ações. No exercício de 2021 foi destinado o montante de R$24.968 (2020 
R$16.718), a título de dividendos, assim determinado:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 105.128 70.264
(-) Reserva legal (5%) (5.256) (3.513)
(+) Realização de AAP - 120
Base de cálculo para dividendos 99.872 66.871
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 24.968 16.718
Os dividendos a pagar correspondem a R$170,56 (R$114,20 em 2020) por lote 
de mil ações do capital social final.
14. Imposto de Renda e Contribuição Social: Correntes e Diferidos
Passivo exigível a longo prazo 2021 2020
Imposto de renda e contribuição social sobre reavaliação 5.178 5.178
Imposto de renda e contribuição social sobre avaliação 
por valor justo de propriedades para investimento 98.361 83.196
Imposto de renda e contribuição social sobre avaliação 
por valor justo de imobilizado - 3.200
TOTAL 103.539 91.574
Reconciliação da alíquota efetiva combinada aplicada 
na apuração do cálculo do imposto de renda (25%) e da 
contribuição social (9%):

2021 2020
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  132.262 88.721
Débito de imposto de renda e contribuição social à 
alíquota efetiva (44.969) (30.165)
Ajustes:

Equivalência patrimonial (345) 270
Crédito sobre reversão de provisões para contingências   10.518 5.604
Itens permanentes 7.662 5.834

TOTAL (27.134) (18.457)
15. Provisão para Passivos Contingentes: A Companhia é parte em 
diversos processos, em curso normal de seus negócios, nas esferas 
cível, administrativa, tributária, previdenciária e trabalhista, para os quais 
foram constituídas provisões com base em pareceres elaborados pelos 
seus assessores jurídicos, consideradas suficientes para cobrir perdas 
classificadas como prováveis nos processos administrativos e judiciais em 

Continua

ATIVO Nota 2021 2020
CIRCULANTE 40.425 76.767

 Caixa e equivalentes de caixa 3 26.415 62.350
 Créditos 4 9.139 10.505
 Impostos a recuperar 5 3.773 3.643
 Valores a receber 6 908 57
 Outros direitos realizáveis 190 212

NÃO CIRCULANTE 721.668 641.544
 Realizável a longo prazo 25.861 21.287
 Empresa ligada 6.610 -

 Valores a receber 6 1.229 1.115
 Impostos a recuperar 5 511 2.405
 Depósitos e cauções 17.511 17.767

 Investimentos 694.092 602.002
 Em coligadas 7b 207.696 122.368
 Propriedades para investimento 8 486.396 479.634

 Imobilizado 9 1.526 18.010
 Intangível 10 189 245
TOTAL 762.093 718.311

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil, exceto lucro 

líquido por ação)
Nota 2021 2020

RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E DOS 
SERVIÇOS 18 187 3.111
CUSTO DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS - (2.533)
LUCRO BRUTO 187 578
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 129.031 69.846

 Despesas gerais e administrativas 19 (14.483) (16.546)
 Depreciações e amortizações (504) (1.032)
 Outras receitas operacionais, líquidas 20 102.909 86.630
 Ganho por avaliação patrimonial líquida 42.123 -
 Resultado de equivalência patrimonial (1.014) 794

RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO 129.218 70.424
RESULTADO FINANCEIRO 21 3.044 18.297
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO
IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 132.262 88.721
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL 14 (27.134) (18.457)
 CORRENTE (15.169) (18.518)
 DIFERIDO (11.965) 61

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 105.128 70.264
QUANTIDADE DE AÇÕES 146.390.927 146.390.927
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR AÇÃO 0,72 0,48
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM  
31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em Reais mil)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 105.128 70.264
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos - -
Total de resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos 105.128 70.264

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Valores expressos em Reais mil)
Reservas de lucros

Capital 
social 

realizado Legal

P/plano 
de inves-

timento

P/futuro 
aumen-

to de 
capital

Reten-
ção de 

lucro Total

Dividendo 
adicional 
proposto

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial

Resul-
tados 

acumu-
lados Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 110.622 3.850 13.262 - - 17.112 14.110 139.434 - 281.278
Realização por depreciação da reserva de reavaliação e 
ajuste de avaliação patrimonial de imobilizado, líquida da 
provisão para IR/CSLL diferidos - - - - - - - (120) 120 -
Dividendo adicional proposto transferido para o circulante - - - - - - (14.110) - - (14.110)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 70.264 70.264
Reserva legal (nota 17,b.1) - 3.513 - - - 3.513 - - (3.513) -
Dividendos a pagar (nota 13) - - - - - - - - (16.718) (16.718)
Deliberação para dividendo proposto (nota 17,c) - - - - - - 13.282 - (13.282) -
Reserva para plano de investimento (nota 17, b.2) - - 19.195 - - 19.195 - - (19.195) -
Retenção de lucros (nota 17, b3) - - - - 17.676 17.676 - - (17.676) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 110.622 7.363 32.457 - 17.676 57.496 13.282 139.314 - 320.714
Dividendo adicional proposto aprovado pela AGO de 
27/04/2021 - - - - - - (13.282) - - (13.282)
Realização de reserva p/plano de investimento (nota 17, b.2) - - (32.457) - - (32.457) - - 32.457 -
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - 105.128 105.128
Reserva legal (nota 17,b.1) - 5.256 - - - 5.256 - - (5.256) -
Dividendos a pagar (nota 13) - - - - - - - - (24.968) (24.968)
Reserva para futuro aumento de capital (nota 17, b.3) - - - 39.378 - 39.378 - - (39.378) -
Constituição de reserva para plano de investimento (nota 
17, b.2 e b.4) - - 85.659 - (17.676) 67.983 - - (67.983) -
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 110.622 12.619 85.659 39.378 - 137.656 - 139.314 - 387.592

(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

(Valores expressos em Reais mil)
2021 2020

Atividades Operacionais
Lucro líquido do exercício 105.128 70.264
Ajustes que não representam entrada ou saída de 
caixa por:
Depreciações e amortizações 504 1.032
(Reversão) e constituição de provisões (24.762) (12.478)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 11.965 (61)
Imposto de renda e contribuição social correntes 15.169 18.518
Ajustes por equivalência patrimonial 1.014 (794)
Ganho por equivalência patrimonial não operacional (4.178) -
Avaliação patrimonial de propriedades para investimentos (42.123) -
Alienação/baixa de imobilizado e investimentos (82) (173)
Variações monetárias e juros 3.108 2.020
Resultado líquido do exercício ajustado 65.743 78.328
Ajustes de valores pelas variações dos ativos 
operacionais
(Aumento) diminuição em clientes (2.191) 1.019
(Aumento) diminuição em outros valores a receber (965) 70
Diminuição dos estoques - 677
Diminuição de impostos a recuperar 1.987 5.599
Diminuição (aumento) de depósitos e cauções 256 (242)
Diminuição em outros ativos operacionais 23 8
Ajustes de valores pelas variações dos passivos 
operacionais
Aumento (diminuição) em fornecedores 103 (144)
Diminuição de impostos, contribuições e encargos sociais 
a pagar (31.952) (46.641)
Aumento em outros passivos operacionais 414 36
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 33.418 38.710
Atividades de Investimento 
Acréscimo em propriedades para investimento - (25)
Adiantamento para futuro aumento de capital (220) -
Pagamento pela compra de imobilizado e software (271) (784)
Recebimento pela venda de investimento e imobilizado 86 400
Dividendos recebidos antecipadamente 2.054 -
Operação com coligada (38.914) (22.301)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (37.265) (22.710)
Atividades de Financiamento 
Pagamento de dividendos (30.267) (19.731)
(Pagamento) captação de empréstimo bancário (1.821) 19.887
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades de 
financiamento (32.088) 156
(Diminuição) aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa (35.935) 16.156
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 62.350 46.194
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 26.415 62.350
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2021 2020
CIRCULANTE 49.000 41.433
 Fornecedores 312 209
 Financiamentos 12 5.507 1.738
 Impostos e contribuições 2.470 2.581
 Impostos e contribuições - parcelamento 10.377 12.176
 Imposto de renda 595 2.813
 Contribuição social 439 1.182
 Provisão para férias e outras 1.991 1.850
 Dividendos a pagar 13 24.971 16.987
 Outras contas a pagar 2.338 1.897
NÃO CIRCULANTE 325.501 356.164
 Financiamentos 12 14.233 18.398
 Provisão de tributos diferidos 14 103.539 91.574
 Provisão para passivos contingentes 15 143.165 171.533
 Impostos e contribuições - parcelamento 16 62.431 71.883
 Indenizações a terceiros 552 1.028
 Outras contas a pagar 1.581 1.748
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 387.592 320.714
 Capital social realizado 17a 110.622 110.622
 Reservas de lucros 17b 137.656 57.496
 Dividendo adicional proposto 17c - 13.282
 Ajustes de avaliação patrimonial 17d 139.314 139.314
TOTAL 762.093 718.311

andamento. Trabalhistas - Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia era 
ré em diversos processos trabalhistas. Baseadas no histórico de pagamento 
da Companhia foram constituídas provisões no valor de R$2.500 (R$2.102 
em 2020). Na opinião da Administração e dos assessores jurídicos, este valor 
é considerado suficiente para fazer frente a eventuais perdas. A maior parte 
dos processos trabalhistas ajuizados contra a Companhia refere-se a temas 
comumente alegados no segmento, tais como pedidos de horas extras, 
equiparação salarial, verbas rescisórias, danos morais e estéticos. Cíveis - 
Em 31 de dezembro de 2021 a Administração, com base na opinião de seus 
assessores jurídicos, constituiu provisão no montante de R$14.558 (R$14.097 
em 2020). As ações cíveis da Companhia envolvem basicamente pedidos de 
indenizações por parte de clientes por acidentes em loja, constrangimento de 
segurança e furtos de objetos em veículos em estacionamentos de nossos 
estabelecimentos. Fiscais - Em 31 de dezembro de 2021 a Administração, 
com base na opinião de seus assessores jurídicos, constituiu provisão no 
montante de R$126.107 (R$155.334 em 2020). As ações fiscais da Companhia 
envolvem basicamente discussões relacionadas à IRPJ, COFINS e PIS. Estes 
processos se encontram com a exigibilidade de seus créditos suspensa, 
seja por estarem em trâmites os processos administrativos, seja porque se 
encontram devidamente garantidas às execuções fiscais em andamento.
16. Impostos e Contribuições: Parcelamento - Não Circulante: Repre-
sentam parcelamentos de tributos federais com base na Lei 11.941/09, par-
celamentos de ICMS e multa CLT.
Os vencimentos anuais das parcelas registradas em longo prazo em 31 de 
dezembro são demonstrados como:

2021 2020
2023 10.973 2022 10.880
2024 10.813 2023 10.717
2025 10.377 2024 10.562
2026 a 2028 30.268 2025 a 2028 39.724
TOTAL 62.431 TOTAL 71.883
17. Patrimônio Líquido: a) Capital social realizado - O capital social 
realizado da Companhia é de R$110.622, pertencentes a acionistas 
domiciliados no País, sendo composto de 146.390.927 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. b) Reservas de lucros b.1) Reserva 
legal Constituída conforme Lei 6.404/76 com a destinação de 5% do lucro 
líquido do exercício (nota 13). b.2) Reserva para plano de investimento 
A Administração da Companhia, decidiu pela realização do saldo em 
31 de dezembro de 2020 e constituição em 31 de dezembro de 2021 de 
nova provisão com base na previsão para investimentos, no montante de 
R$85.659, visando integralizar aumento de capital nas investidas PLD Dutra 
RJ Empreendimentos Imobiliários Ltda e PLD Dutra RJ II Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, a ser deliberada em Assembléia Geral. b.3) Reserva 
para futuro aumento de capital A Administração da Companhia, decidiu 
pela destinação de R$39.378 para aumento de capital, a ser submetida a 
Assembléia Geral. b.4) Retenção de lucros Representa os valores retidos 
de lucros da Companhia em 2020, revertidos para constituição de nova 
reserva para plano de investimento a ser deliberada em Assembléia Geral. c) 
Dividendo adicional proposto Em 31 de dezembro de 2020, a Administração 
da Sociedade decidiu pela constituição de Dividendo Adicional Proposto, no 
montante de R$13.282, que foi pago durante o ano base 2021, conforme 
deliberação em Assembléia Geral Ordinária de 27 de abril de 2021. d) Ajuste 
de avaliação patrimonial A Companhia registrava em 31 de dezembro de 
2021 e 2020 R$ 10.051 de ajustes de avaliação patrimonial, líquido do efeito 
de imposto de renda e contribuição social diferidos de reavaliações feitas para 
edificações e instalações. Esse ajuste de avaliação é realizado de acordo 
com a depreciação e a eventual alienação dos ativos reavaliados. Na conta 
Ajustes de Avaliação Patrimonial tem registrado em 31 de dezembro de 2021 
e 2020 R$129.263 (R$128.136 de avaliação por valor justo de Propriedades 
para Investimento e de imóveis no Imobilizado e R$1.127 da incorporação da 
GREEN PARK). O valor dessa mais-valia foi registrado, líquido dos efeitos de 
imposto de renda e contribuição social diferidos. O valor justo foi estimado, 
por peritos especializados e independentes, conforme nota 2, “d” e “e”.
18. Receita Líquida das Vendas e dos Serviços: A receita líquida de ven-
das para os exercícios possui a seguinte composição:

2021 2020
Receita bruta das vendas e dos serviços 187 3.376
Impostos incidentes sobre vendas e serviços - (265)
Receita líquida 187 3.111
19. Despesas Gerais e Administrativas:

2021 2020
Despesas com pessoal e encargos (16.958) (15.233)
Impostos e taxas (9.627) (5.299)
Serviços profissionais (6.841) (4.997)
Custas e despesas legais (570) (362)
Indenizações a terceiros (429) (304)
Provisões (reversões de provisões) 24.762 12.483
Outras despesas (4.820) (2.834)
TOTAL (14.483) (16.546)
20. Outras Receitas Operacionais, Líquidas:

2021 2020
Outras despesas operacionais (692) (588)
Multas e moras fiscais indedutíveis (17) (22)
Outras despesas (675) (566)
Outras receitas operacionais 103.601 87.218
Receitas de aluguéis 87.798 86.551
Lucro na venda de ativo imobilizado e investimento 112 169
Indenização por dano patrimonial 11.400 -
Ganho não operacional por equivalência patrimonial 4.178 -
Outras receitas 113 498
TOTAL 102.909 86.630

Sábado, domingo e segunda-feira, 18, 19 e 20/06/2022.

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



21. Resultado Financeiro:
2021 2020

Despesas Financeiras (3.751) 734
 Variações passivas (2.825) 1.651
 Outras despesas financeiras (926) (917)
Receitas Financeiras 6.795 17.563
 Variações ativas 3.411 15.068
 Receitas sobre aplicações financeiras 2.401 1.885
 Outras receitas financeiras 983 610
TOTAL 3.044 18.297
22. Instrumentos Financeiros: A Companhia participa de operações que 
envolvem instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimo-
niais que se destinam a atender as suas necessidades de gerenciamento 
de capital circulante líquido. A administração desses instrumentos é efetua-
da por meio de estratégias e estabelecimentos de sistemas de controles in-
ternos. Os instrumentos financeiros registrados contabilmente encontram-
se a valor de mercado.
23. Cobertura de Seguros: Os bens, interesses e responsabilidades estão 
segurados pelos seguintes valores:

SENDAS S.A.
CNPJ nº 31.911.548/0001-17

Tipo de seguro Cobertura

Limites máximos de 
indenização em 31 de 

dezembro de 2021
Bens/interesses Incêndio, raio, explosão/implosão 30.000

Danos elétricos - curto circuito 300
Vidros/anunc/letreiros/antenas/
espelhos/mármores 100
Desmoronamento/tremor de terra 300
Tumultos/greves/lockout 300
Alagamento/inundação 300
Vendaval até fumaça, exceto 
bens ar livre 400
Equipamentos eletrônicos 400
Quebra de máquinas 200
Tumultos/greves/ lockout - atos 
dolosos 300
Fidelidade - modalidade aberta 50
Vazamento tanques e ruptura de 
tubulações 200

Responsabilidade 
civil geral

Operações - estabelecimentos 
comerciais e industriais 5.000

Tipo de seguro Cobertura

Limites máximos de 
indenização em 31 de 

dezembro de 2021
Responsabilidade civil do 
empregador 5.000
Danos morais - empregador 200
Despesas de defesa em juízo civil 100
Riscos contingentes de veículos 
terrestres motorizados 200
Prejuízos financeiros e/ou perdas 
financeiras 100
Danos morais - estabelecimentos 
comerciais e industriais 200

24. Contingências: A Administração da Companhia, consubstanciada na 
opinião dos assessores legais, entende que não há contingências passíveis 
de provisionamento. As declarações de rendimentos da Companhia estão 
sujeitas à revisão e à eventual lançamento adicional por parte das autoridades 
fiscais durante o prazo de cinco anos. Outros impostos, taxas e contribuições 
estão também sujeitas a essas condições, conforme legislação aplicável. 
Como a legislação é frequentemente sujeita a interpretações, não é possível 
assegurar a aprovação final desses impostos e contribuições.

DIRETORIA

Ilmos. Srs. Administradores e Acionistas da SENDAS S/A - São João de Meriti – RJ. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da SENDAS S/A, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo 
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi-
nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira da SENDAS S/Aem 31 de 
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financei-
ras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Con-
tador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Ênfase: Conforme descrito nas notas explicativas nºs 17 b.2 e 17 b.3, a Ad-
ministração da Companhia decidiu pela constituição de Reservas para Plano 
de Investimento e Futuro Aumento de Capital no montante de R$ 85.659 mil 
e R$ 39.378 mil, respectivamente. Considerando que estas destinações não 
estão previstas no estatuto da Companhia a sua efetivação depende de apro-
vação da Assembleia Geral Ordinária, devendo, inclusive, serem observadas 
as disposições contidas no artigo 199 da Lei nº 6.404/76, já que o total das 
Reservas de Lucros ultrapassa o valor do Capital Social. Nossa opinião não 
está modificada com relação a esse assunto. 
Outros assuntos: Auditoria do período anterior: Os valores correspon-
dentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para 
fins de comparação, foram anteriormente por nós auditados, conforme re-
latório emitido em 19/mar./21 contendo opinião com ressalva pela falta de 
exame por auditores independentes das demonstrações financeiras da co-
ligada Lahig Holding S.A., utilizadas para fins de avaliação patrimonial do 
investimento, fato este não ocorrido no presente exercício. 
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e 

o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por 
essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de audi-
toria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações 
financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração 
e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está de forma relevante, inconsis-
tente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 
Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 
no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não 
temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsá-
vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou 
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evi-
tar o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da 
Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demons-
trações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as 
eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decor-
rentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individual-
mente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razo-
ável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, 
bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fun-
damentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante re-
sultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Companhia. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 
a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira com-
patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria, bem como das constatações de 
auditoria, inclusive sobre controles internos, que foram esclarecidos durante 
nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 04 de maio de 2022.

AudiLink & Cia. Auditores - CRC/RS-003688/O-2 F-RJ
Luciano Soria - Contador - CRC/RJ 068886/O-9
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