
PUBLICIDADE LEGAL

Conforme MP nº 2.200-2 de 
24/08/2001



CINESYSTEM S.A.
CNPJ nº 07.437.016/0001-05

Relatório da Administração/2021
Senhores Acionistas, Após quase dois anos de pandemia começamos a ver 
uma real recuperação das bilheterias das salas de cinema no Brasil e no mundo. 
A retomada das atividades dos cinemas, após longos seis meses de fechamento, 
iniciou-se em setembro de 2020, tendo uma nova interrupção em março de 
2021, onde, com o agravamento da doença, houve a necessidade de fechamento 
de todas as operações. A partir do mês de abril de 2021, com a melhoria dos 
indicadores da doença e avanço vacinal da população, iniciou-se nova reabertura 
das operações. Atualmente, todas as 26 (vinte e seis) encontram-se em 
funcionamento. Com a melhoria da pandemia, tanto no Brasil, quanto em outros 
importantes mercados mundiais, os meses de junho a dezembro de 2021 foram 
um marco importante para o setor. A principal mudança ocorrida foi a volta de 
lançamento de grandes filmes, o que aumentou a atratividade no período, 

consequentemente, a melhoria do público. Destaque para o mês de dezembro 
de 2021, com o filme do Homem Aranha - Sem Volta para Casa, que apresentou 
resultados impressionantes nas bilheterias do Brasil e do mundo. Em setembro 
de 2021, a Cinesystem, juntamente com outros 03 (três) exibidores, assinou 
contrato para constituição de um Consórcio de Exibidores (CONEBI). O principal 
objetivo do consórcio está no ganho de escala em compras, além de 
troca de experiências. Participantes continuam independentes e concorrentes. 
A Cinesystem permanece com protocolos sanitários rígidos, de acordo com as 
diretrizes das autoridades mundiais de saúde no que diz respeito ao combate à 
disseminação do vírus. Nos últimos dois anos de pandemia, os desafios foram 
significativos, porém a Administração sempre acreditou na premissa de que a 
contenção da doença era fundamental para um ambiente positivo de negócios, 

não só para os cinemas, mas para todo o setor produtivo do país. Durante 2021, 
a Administração tomou inúmeras medidas, sempre com o objetivo de equilibrar 
e reforçar o caixa da Companhia nesse momento delicado. Tais ações incluem: 
renegociação de pagamentos de fornecedores e shoppings, renegociações de 
empréstimos e financiamentos bancários, além de ações de contenção de 
custos e despesas operacionais. Buscamos novas linhas de recursos para 
captações, tanto das linhas destinadas especificamente ao setor, quanto demais 
alternativas advindas do governo para apoio à atividade empresarial durante a 
pandemia. A Companhia manteve a preocupação em prover amparo aos seus 
colaboradores, e medidas possíveis foram adotadas visando minimizar os 
impactos dos custos com folha de pagamento durante o período crítico de 
fechamento dos cinemas, porém sempre prevalecendo a diretriz de evitar 

demissões de seu quadro. Apesar do cenário favorável a partir do meio de 2021, 
em janeiro de 2022 com a chegada da variante Ômicron, novamente os casos 
de COVID-19 apresentaram patamares elevados. Alguns municípios passaram 
novamente a restringir a capacidade de ocupação de complexos, além de o 
desempenho de alguns títulos ficarem abaixo das expectativas. A tendência é 
que no ano de 2022, o desempenho do mercado seja melhor que os dois anos 
anteriores, porém ainda não em patamares da normalidade, algo em torno de 
30% de redução de público, se comparado com o ano de 2019, ano que 
antecedeu a pandemia. Estamos otimistas com as perspectivas do setor de 
exibição e que as ações em curso e outras em estudo permitirão à Cinesystem 
iniciar o processo de recuperação do setor.

Diretoria

INDICADORES OPERACIONAIS

Cinemas e Localidades

ESTAMOS PRESENTES EM 10 ESTADOS E 19 CIDADES

• Santarém (PA) 5 Salas
 Rio Shopping
• Ananindeua (PA) 10 Salas
 Shopping Metrópole Ananindeua
• Imperatriz (MA) 5 Salas
 Imperial Shopping
• São Luiz (MA) 6 Salas
 Rio Anil Shopping
• Paulista (PE) 9 Salas
 Paulista North Way
• Arapiraca (AL) 6 salas
 Arapiraca Garden Shopping
• Maceió (AL) 9 Salas
 Parque Shopping Maceió
• Vila Velha (ES) 6 Salas
 Boulevard Shopping Vila Velha
• Rio de Janeiro (RJ)
 Américas Shopping 9 salas 
 Bangu Shopping 6 Salas 
 Ilha Plaza Shopping 4 Salas 
 Parque Shopping Sulacap 9 Salas 
 Recreio Shopping 5 Salas 
 Via Brasil Shopping 6 Salas

• Itaboraí (RJ) 5 Salas
 Itaboraí Plaza Shopping
• Hortolândia (SP) 5 Salas
 Shopping Hortolândia
• Praia Grande (SP) 6 Salas 
 Litoral Plaza Shopping
• São Paulo (SP) 9 Salas
 Morumbi Town
• Londrina (PR) 6 Salas
 Londrina Norte Shopping
• Curitiba (PR)
 Shopping Cidade 5 Salas 
 Shopping Curitiba 6 Salas 
 Ventura Shopping de Descontos 5 Salas
• Paranaguá (PR) 2 Salas
 Hipermercado Condor
• Florianópolis (SC) 7 Salas
 Shopping Iguatemi
• São Leopoldo (RS) 5 Salas
 Bourbon Shopping
• Rio Grande (RS) 4 Salas
 Praça Rio Grande Shopping Center

O público nos cinemas com a bandeira Cinesystem atingiu 2.464 mil pessoas no 
acumulado de 2021, 28,87% acima do realizado no ano de 2020, enquanto o 
crescimento do mercado foi de 31,3%. Do público apresentado, 81% foi atingido 
no segundo semestre de 2021, o que demonstra que o setor está dando indícios 
claros de reabilitação, porém ainda em níveis abaixo da normalidade. Os primei-
ros indicadores de reflexo da pandemia no setor apareceram no final do mês de 
fevereiro e na primeira quinzena de março de 2020, onde o temor em relação à 
doença causaram evazão expressivas de público, fato ocorrido não apenas na 
Cinesystem, mas em todo o mercado cinematográfico. Tal cenário foi agravado 
pelo fechamento obrigatório de todas as operações, em março de 2020, inter-
rompendo assim a carreira de vários filmes promissores e trazendo o público a 
zero, situação que se perpetuou por 6 (seis) meses, onde iniciou-se as aberturas 
dos cinemas, porém enfrentando ainda restrições de capacidade, pouca oferta 
de filmes, o medo, além de um novo fechamento em março de 2021 com uma 
nova onda da doença. O segundo semestre de 2021 foi marcado pela realização 
de números animadores, com marcações de grandes filmes, o que atraiu o pú-
blico, trazendo experiências incríveis que para muitos, há tempo não vividas.

EVOLUÇÃO 
DO NÚMERO
DE SALAS
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acum. 20 acum. 21 VAR %

Salas de cinemas 160 160 0,00%

Salas de Jogos de Escape Route 5 5 0,00%

Participação Outras Receitas 12,1% 6,6% -45,16%

Índice de ocupação de sala 5,0% 5,50% 10,00%

Ticket médio bilheteria (R$) 15,89 17,99 13,24%

Ticket médio bomboniere (R$) 6,74 8,20 21,61%

Ticket médio Total (R$) 22,62 26,18 15,73%

Público (mil) 1.912 2.464 28,87%

HISTÓRICO DE TICKET MÉDIO
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O Grupo fechou o ano como o 5º maior exibidor do país em número de 
salas, presente em 19 cidades, com 160 salas localizadas no Pará, 
Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além disso, temos 5 
salas de jogos de fuga em operação no Rio de Janeiro. O Ticket médio do 
ano de 2021, apresentou evolução frente ao ano anterior, fato relacionado à 
política de preço praticada, somado às características do lineup do período e 
repasse de inflação de preços.

EVOLUÇÃO DE RECEITA
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INDICADORES FINANCEIROS

 R$ mil acum. 2020 acum. 2021 VAR %

Receita líquida 41.127 60.063 46,0%

   Ingresso 24.365 37.452 53,7%

   Bomboniere 11.778 18.619 58,1%

   Receitas comerciais 4.984 3.992 -19,9%

Custos -62.615 -77.560 23,9%

Lucro Bruto -21.488 -17.497 -18,6%

  Margem % -52,2% -29,1% -44,2%

Despesas operacionais -18.726 -20.250 8,1%

Outros resultados operacionais 5.160 20.196 291,4%

EBITDA sem reflexos do 
 CPC 06/IFRS16 -24.256 -13.639 -43,8%

  Margem EBTIDA % -59,0% -22,7% -61,5%

EBTIDA* -13.126 -8.954 -31,8%

  Margem EBTIDA % -31,9% -14,9% -53,3%

Resultado Financeiro -11.191 -16.391 46,5%

Lucro Líquido -44.628 -27.950 -37,4%

Caixas 13.618 24.838 82,4%

Endividamento Bancário 64.142 84.897 32,4%

  Curto Prazo 12.868 13.255 3,0%

  Longo Prazo 51.274 71.642 39,7%

Investimentos imobilizado e intangíveis -1.447 -1.068 -26,2%

*Com adequações necessárias ao CPC 06/IFRS16

RECEITAS

O mercado brasileiro de exibição desde o ínicio de 2020 sofre com os impactos 
da pandemia da COVID-19, com quedas expressivas de público e renda. O ano 
de 2021 trouxe grande expectativa para o setor, principalmente o segundo 
semestre, que alcançou o melhor desempenho desde o fechamento dos 
cinemas. A receita líquida total da Companhia em 2021 somou R$ 60,0 milhões, 
apresentando crescimento de 46,0% em relação ao ano anterior. A receita 
líquida exclusiva de bilheteria apresentou crescimento de 53,7%, o mercado 
nacional por sua vez apresentou crescimento de 41,5%. A Companhia trabalha 
fortemente na diversificação de serviços ofertados, tais como: a) locações de 
espaços de cinemas para eventos corporativos, peças teatrais, transmissões ao 
vivo de programas de rádio e jogos de futebol; b) sessões exclusivas para 
escolas, shows diversificados; c) as salas de jogos de fuga (“Escape Route”); d) 
as sessões exclusivas para animais de estimação (“Cinepets”); e) e as sessões 
de filmes com carácter mais cultural em vários cinemas da rede (“Cine Atelier”).

EBITDA E LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

O EBITDA do ano de 2021 atingiu R$ -8,954 milhões, versus -13,126 milhões 
realizado no mesmo período do ano anterior. O segundo semestre do ano 
apresentou bons resultados em termos de receitas, e consequentemente 
melhoria em EBITDA, frente ao realizado no ano de 2020. Vale reiterar que, 
ambos os anos ainda foram impactados fortemente pela redução de receita 
advinda da pandemia da COVID 19. No ano de 2021 a Cinesystem contabilizou 
o montante líquido de R$ 16,391 milhões nas rubricas de outras receitas e outras 
despesas operacionais no demonstrativo de resultados. As outras receitas são 
compostas basicamente por: a) receita com apropriação de subvenções 
governamentais; e b) descontos obtidos em custos mínimos de aluguel. As 
subvenções governamentais citadas são provenientes de algumas linhas de 
crédito de longo prazo que atualmente a Companhia opera, com características 
de baixas taxas de juros e que serão detalhadas posteriormente. Os descontos 
obtidos em custos mínimos, são provenientes de descontos concedidos por 
shoppings, refletindo as negociações realizadas durante o fechamento dos 
cinemas pela pandemina da COVID 19, onde obtivemos o benefício de isenção 
ou redução do aluguel mínimo devido em contrato. A Companhia apresentou em 
2021 prejuízo líquido de R$ 27,950 milhões, frente ao prejuízo líquido auferido no 
ano anterior de R$ 44,628 milhões.
O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA AS VARIAÇÕES EXISTENTES ENTRE 

O EBITDA (COM REFLEXOS DO IFRS 16) E O LUCRO DO EXERCÍCIO:

EBITDA acumulado 2021 -8.954
 (–) Depreciação -30.594

 (–) Resultado Financeiro (i) -16.391

 (–) Impostos de renda e contribuição social 5.992

 (+) Outros Resultados (ii) 21.997

Prejuízo acumulado de 2021 -27.950

(R$ mil)
(i) Impactado pelos reflexos dos ajustes a valor presente e justo, tanto dos finan-
ciamentos na modalidade FSA Financiamento e Investimento, quanto pela atua-
lização dos passivos de arrendamentos a pagar de acordo com o IFRS16; 
(ii) Impactado pela apropriação de subvenções governamentais proveniente dos 
financiamentos na modalidade de FSA Financiamento we Investimento

ADOÇÃO DO IFRS 16 - PRINCIPAIS IMPACTOS

Em 01 de janeiro de 2019, com a entrada em vigor do CPC 06/IFRS16, o Grupo 
passou a reconhecer os contratos de aluguel de salas de cinemas e de projeto-
res de exibição como um ativo de direito de uso e a contrapartida da obrigação, 
como um passivo de arrendamento, ambos informados no balanço da Compa-
nhia pelo valor presente da operação. Assim, todos os pagamentos mensais re-
ferentes a aluguéis mínimos de imóveis, bem como aluguéis de projetores de 
exibição cinematográfica não são mais apresentados no demonstrativo de resul-
tado nas linhas de custo com ocupação e de manutenção de salas. Consequen-
temente não refletem mais em dedução para efeito de cálculo do EBITDA. Os 
ativos de direito de uso levantados em 01.01.2019 sofrem amortização mensal, 
de acordo com o prazo de cada contrato. Os passivos de arrendamento levanta-
dos em 01.01.2019 sofrem atualização de juros mensalmente, de acordo com a 
taxa de juros efetiva calculada para cada contrato de arrendamento.

O QUADRO ABAIXO DEMONSTRA AS PRINCIPAIS MUDANÇAS 
OCORRIDAS NO BALANÇO E DEMONSTRATIVO COM IMPLANTAÇÃO 

DO IFRS 16:

Balanço Patrimonial

Ativo não circulante

Direito de uso: R$ 53.281

Passivo circulante

Passivos de arrendamentos: R$ 23.137

Passivo não circulante

Passivos de arrendamentos: R$ 46.319

Reflexos no Resultado

Despesas com ocupação: R$ 3.785

Despesas com manutenção de salas: R$ 1.379

Depreciação de direito de uso: R$ 14.612

Despesas financeiras de arrendamento: R$ 7.111

Imposto de Renda Diferido: R$ 5.444

REFLEXOS DO IFRS 16 NO EBITDA ACUMULADO DO ANO:

EBITDA sem reflexos do IFRS 16 -13.639

Custo de ocupação - aluguel de imóveis de cinemas 3.785

(–) PIS e COFINS sobre aluguéis de imóveis -350

Custo com manutenção salas - aluguel de projetores de cinemas - líq. 
 PIS e COFINS 1.379

PIS e COFINS sobre alugueis de projetores -128

EBITDA com reflexos do IFRS 16 -8.954

(R$ mil)

decréscimo totalaumento

EBITDA sem reflexos 
IFRS16

EBITDA com reflexos
IFRS16

custo aluguel salas custo manutenção 
salas

-13.639

-8.9543.435
1.251

REFLEXOS DO IFRS 16 NO RESULTADO ACUMULADO DE 2021:

Prejuízo do exercício sem reflexos do IFRS 16 -16.834

Custo de ocupação - aluguel de imóveis de cinemas 3.785

Custo com manutenção salas - aluguel de projetores de cinemas 1.379

Depreciação direitos de uso -14.612

Resultado negativo valor presente arrendamentos -7.111

IRPJ e CSSL sobre diferenças temporárias 5.444

Prejuízo do exercício com reflexos do IFRS 16 -27.950

(R$ mil)

lucro sem 
reflexos 

do IFRS16

prejuízo
com reflexos 
do IFRS16 

custo de
ocupação -

aluguel 
de imóveis 
de cinemas

custo com 
manutenção 

de salas - aluguel 
de projetores de 

cinemas

depreciação 
direitos 
de uso

resultado 
negativo valor 

presente 
arrendamentos

IRPJ e 
CSSL sobre 
diferenças 
temporárias

decréscimo totalaumento

3.785

-16.834 5.444

-7.111

1.379

-14.612 -27.950

CAIXA E ENDIVIDAMENTO
Em outubro de 2020, a Companhia firmou contrato de financiamento com o 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES, para captação 
de recursos previstos no art. 2º da Lei Federal nº 11.437, de 28 de dezembro de 
2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro de 2007, e de 
acordo com as Resoluções do Comitê Gestor do FSA/ANCINE/ nos 151/2018, 
168/2018, 192/2018, 198/2018 e 202/2020 e com o Contrato nº 20.2.0215.1, 
celebrado entre a Agência Nacional de Cinema � ANCINE e o BNDES, em 
27 de agosto de 2020, na Modalidade IV - Apoio Emergencial do Fundo FSA de 
Financiamento ao Setor Audiovisual - BNDES Audiovisual. Durante o exercício 
de 2020 e 2021 a Cinesystem realizou operações junto aos bancos privados com 
quem tem instrumentos de crédito vigentes para reestruturação do débito, 
visando reduzir ou eliminar os desembolsos relacionados a essas linhas. Essas 
operações de suspensão temporária de pagamentos (standstill) ou 
reestruturação de débito tem sido importantíssimas na estratégia de gestão de 
caixa da companhia, mas sem impacto em termos do endividamento total. 
A Companhia possui diversos instrumentos de empréstimo e financiamento que 
têm como principal característica baixas taxas de juros e vencimentos no longo 
prazo. Dentre as modalidades, destacam-se: FSA-Fundo Setorial Audiovisual 
Financiamento, FSA-Fundo Setorial Audiovisual Investimento e FSA-Fundo 
Setorial Audiovisual Emergencial. Vale ressaltar que as captações via Fundo 
Setorial Audiovisual Financiamento e Fundo Setorial Audiovisual Emergencial, 
são reconhecidas nas demonstrações financeiras pelo valor presente da dívida. 
A diferença apurada entre o valor contratual e o valor presente da dívida aparece 
nas demonstrações contábeis em conta segregada, denominada subvenção 
governamental. Os financiamentos via Fundo Setorial Audiovisual Investimento 
são contabilizados pelo valor justo da dívida e, de forma análoga ao Fundo 
Setorial Audiovisual Financiamento, requerem a contabilização da diferença do 
valor justo e do valor contratual na conta subvenção governamental. Nos 
períodos subsequentes, o passivo financeiro é mensurado pelo valor justo. A 
amortização do Fundo Setorial Audiovisual Investimento somente ocorrerá se o 
retorno do complexo (ROA - Resultado Operacional Ajustado) for positivo. Já o 
cálculo do retorno é feito anualmente, com prazo de investimento de 15 anos.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
O Grupo Stratus juntamente com o Signal Fundo de Investimentos e Participa-
ções Multiestratégia e Homero Icaza são investidores financeiros na Cinesystem 
e detém, conjuntamente, 43,9% do capital total da Companhia. Além dos citados, 
são acionistas da Companhia, a Agroup Participações S.A. com 44,1%, Carlos 
Emilio Sartório com 6% e Luiz Cláudio Zavarize com 6%, sendo os dois últimos, 
sócios anteriormente do Grupo Redecine Rio, que com a combinação dos negó-
cios, passaram a figurar como acionistas da Cinesystem S.A..

PRINCIPAIS FILMES DO ANO

RANKING DE FILMES X PÚBLICO CINESYSTEM 
JAN|21 A DEZ|21 inteira meia prevista

em lei
promocionais

ETERNOS
SHANG-CHI E A LENDA DOS DEZ ANÉIS
VIÚVA NEGRA
INVOCAÇÃO DO MAL 3 - A ORDEM DO DEMÔNIO 76.978

86.837

198.451

108.749

194.600
191.959

HOMEM-ARANHA - SEM VOLTA PARA CASA

VENOM - TEMPO DE CARNIFICINA
VELOZES E FURIOSOS 9

582.732

LANÇAMENTOS PREVISTOS PARA 2022

Sing 2 Uncharted Batman Morbius Sonic 2

Animais
Fantásticos 3

Doctor
Strange

DC - Liga dos
Super Pets

Top Gun
- Maverick

Jurassic World
- Domínio

O Telefone
Preto

Minions 2
- A Origem

de Gru

Thor
- Love And

Thunder

Adão 
Negro

Extraordinário
2

O Gato
de Botas 2

Homem
Aranha no

Aranhaverso

Os
Farofeiros 2

Pantera 
Negra 

- Wakanda
Forever

Avatar 2

BALANÇO PATRIMONIAL - R$ Mil

 Ativo
Consolidado Controlada

Dez|21 Dez|20 Dez|21 Dez|20

  Caixa 19.787  8.225  12 24

  Contas a receber 6.054  1.521  1.593  68

  Estoque  2.066 1.355 – –

  Imposto a recuperar 3.269 5.274  27 64

  Outros 667  1.250  267 576

 Total de Ativo Circulante 31.843 17.625  1.899 732

  Títulos e valores mobiliários 5.051  5.393  70 70

  Impostos a Recuperar 2.689  3.601 – –

  IR e C. Social diferido 3.903 – – –

  Outros 1.304 769  611 611

  Investimentos – – 8.806 16.051

  Imobilizado 81.910 96.250 554 648

  Intangível 10.489  11.142 102 155

  Direito de uso 53.281 50.002  268 355

 Total de Ativo Não Circulante 158.627 167.157 10.411 17.890

 Total de Ativo 190.470 184.782  12.310 18.622

Passivo Dez|21 Dez|20 Dez|21 Dez|20

  Fornecedores 26.281 17.569 2.411 2.602

  Empréstimos e financiamento 13.255 12.868  3.937 2.380

  Subvenções governamentais 5.245  4.911 – –

  Passivos de arrendamento  23.137  10.599 82 54

  Obrigações sociais e tributárias 5.943 3.780  1.448 912

  Outras obrigações – – 11.521  4.964

 Total de Passivo Circulante 73.861  49.727 19.399 10.912

  Fornecedores – – – –

  Empréstimos e financiamento  71.642 51.274  4.928  7.297

  Subvenções governamentais 23.962 28.160 – –

  Passivos de arrendamento 46.319 51.663 202  304

  IR e C. Social diferido 679  2.776 20 26

  Outras obrigações 3.004 2.229  16.758 1.130

 Total de Passivo Não Circulante  145.606 136.102  21.908  8.757

 Patrimônio Líquido 28.997 (1.047)  (28.997) (1.047)

 Total de Passivo 190.470  184.782 12.310 18.622

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - R$ Mil

Consolidado Controladora

01.01.2021
a 31.12.2021

01.01.2020
a 31.12.2020

01.01.2021
a 31.12.2021

01.01.2020
a 31.12.2020

Receita 60.063 41.127 362 611

 Custo das vendas e
  produtos prestados (77.560) (62.615 – 4

Lucro bruto (17.497) (21.488) 362 615

 Outras Receitas 20.196 8.600 – 15

 Despesas com 
  vendas (2.763) (1.872) (513) (396)

 Despesas 
  administrativas (17.335) (16.518) (3.761) (5.259)

 Perda por redução 
  ao valor recuperável 
   de contas a receber (152) (336) 15 (185)

 Outras Despesas – (3.440) (12) (283)

Resultado antes das 
 despesas 
  financeiras (17.551) (35.054) (3.909) (5.493)

 Resultado financeiro (16.391) (11.191) (1.436) (904)

 Resultado de equiva-
  lência patrimonial – – (22.612) (37.187)

Resultado antes 
 dos impostos (33.942) (46.245) (27.957) (43.584)

 Imposto de Renda  e 
  Contribuição Social 5.992 1.617 7 (1.044)

Lucro líquido (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)

A CINESYSTEM S.A. (“CINESYSTEM” OU “COMPANHIA”) (B3: CNSY3),
A QUINTA MAIOR DO BRASIL EM NÚMERO DE SALAS, ANUNCIA OS RESULTADOS AUDITADOS DE 2021.

AS DEMONSTRAÇÕES ANUAIS SÃO APRESENTADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL.

BALANÇOS PATRIMONIAIS
Em 31de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro 2020 (Em milhares de Reais)

Consolidado Controladora
Nota 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Ativos
Caixa e equivalentes  de caixa 9 19.787 8.225 12 24
Contas a receber de clientes 11 6.054 1.521 1.593 68
Estoques 12 2.066 1.355 – –
Impostos a recuperar 13 3.269 5.274 27 64
Outros créditos 11 362 897 97 367
Despesas antecipadas 305 353 170 209
Total do ativo circulante 31.843 17.625 1.899 732
Títulos e valores mobiliários 10 5.051 5.393 70 70
Impostos a recuperar 13 2.689 3.601 – –
IR e CS diferidos 14 3.903 – – –
Outros créditos 11 1.304 769 611 611

12.947 9.763 681 681
Investimentos 15 – – 8.806 16.051
Imobilizado 16 81.910 96.250 554 648
Intangível 17 10.489 11.142 102 155
Direitos de uso 18 53.281 50.002 268 355
Total do ativo não circulante 145.680 157.394 9.730 17.209

    
Total do ativo 190.470 184.782 12.310 18.622

Consolidado Controladora
Nota 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

 Passivo e patrimônio líquido
  Fornecedores e outras contas 
   a pagar 19 26.281 17.569 2.411 2.602
  Empréstimos e  financiamentos 20 13.255 12.868 3.937 2.380
  Subvenções governamentais 21 5.245 4.911 – –
  Passivos de arrendamentos 22 23.137 10.599 82 54
  Obrigações sociais 23 4.252 2.756 1.333 871
  Obrigações tributárias 1.309 454 15 14
  Obrigações com partes 
   relacionadas 30 – – 11.521 4.964
  Impostos parcelados 382 570 100 27
Total do passivo circulante 73.861 49.727 19.399 10.912
Empréstimos e financiamentos 20 71.642 51.274 4.928 7.297
Subvenções governamentais 21 23.962 28.160 – –
Passivos de arrendamentos 22 43.319 51.663 202 304
Impostos parcelados 1.780 1.015 305 89
IR e CS diferidos 14 679 2.776 20 26
Provisão de investimentos 15 – – 15.367 –
Provisão para contingências 24 1.224 1.214 1.086 1.041
Total do passivo não circulante 145.606 136.102 21.908 8.757
Patrimônio líquido 
 (passivo a descoberto) 25
  Capital social 57.649 57.649 57.649 57.649
  Ajuste de avaliação patrimonial (6.520) (6.424) (6.520) (6.424)
  Reserva de incentivos fiscais 566 566 566 566
   Prejuízos acumulados (80.692) (52.838) (80.692) (52.838)
Passivo a descoberto atribuível aos 
 controladores (28.997) (1.047) (28.997) (1.047)
Total do patrimônio líquido 
 (passivo a descoberto) (28.997) (1.047) (28.997) (1.047)
Total do passivo e passivo a descoberto 190.470 184.782 12.310 18.622

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais)

Consolidado Controladora
Nota 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Receita líquida de vendas 26 60.063 41.127 362 611
Custos das vendas e serviços 
 prestados 27 (77.560) (62.615) – 4
(Prejuízo) lucro bruto (17.497) (21.488) 362 615
Despesas de vendas 27 (2.763) (1.872) (513) (396)
Despesas administrativas 27 (17.335) (16.518) (3.761) (5.259)
Perda por redução ao valor recupe-
 rável de contas a receber 11 (152) (336) 15 (185)
Outras receitas 28 20.196 8.600 – 15
Outras despesas 28 – (3.440) (12) (283)
Resultado antes das receitas (despe-
 sas) financeiras líquidas e impostos (17.551) (35.054) (3.909) (5.493)
Receitas financeiras 29 1.841 3.355 9 121
Despesas financeiras 29 (18.232) (14.546) (1.445) (1.025)
Despesas financeiras líquidas (16.391) (11.191) (1.436) (904)
Resultado de equivalência 
 patrimonial 15 – – (22.612) (37.187)
Prejuízo antes dos impostos (33.942) (46.245) (27.957) (43.584)
IR e CS correntes 14 (8) – – –
IR e CS diferidos 14 6.000 1.617 7 (1.044)
Prejuízo do exercício (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)
Resultado atribuído para
 Acionistas controladores (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)
 Acionistas não controladores – – – –
Prejuízo do exercício (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)
 Prejuízo básico e diluído por 
  ação do capital social no fim do 
   exercício, em reais 32 (0,90) (1,44) (0,90) (1,44)

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais)

Consolidado Controladora
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Prejuízo do exercício (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)
Outros componentes do resultado 
 abrangente do período – – – –
Resultado abrangente total (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)
Resultado atribuído para
Acionistas controladores (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)
Acionistas não controladores – – – –
Resultado abrangente total (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Atribuível aos acionistas controladores
Ajustes de Reserva Participação de Total do

Capital avaliação de incentivos Prejuízos acionistas não patrimônio
social patrimonial fiscais acumulados Total controladores líquido

Saldo em 1º de janeiro de 2020 57.649 (6.266) 566 (8.368) 43.581 – 43.581
Ajuste de avaliação patrimonial reflexo – (158) – 158 – – –
Lucro líquido do exercício – – – (44.628) (44.628) – (44.628)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 57.649 (6.424) 566 (52.838) (1.047) – (1.047)
Ajuste de avaliação patrimonial reflexo – (96) – 96 – – –
Prejuízo do exercício – – – (27.950) (27.950) – (27.950)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 57.649 (6.520) 566 (80.692) 28.997 – (28.997)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais)

Consolidado Controladora

Nota 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Receitas (1) 69.636 47.912 434 511

Vendas de mercadorias, produtos 
 e serviços 26 67.989 46.737 409 692

Outras receitas 1.799 1.511 10 4

Provisão para créditos de 
 liquidação duvidosa 11 (152) (336) 15 (185)

Insumos adquiridos de terceiros (2) (34.610) (37.573) 1.899 581

(Inclui os valores dos impostos - 
 ICMS, IPI, PIS e COFINS)

Custos dos produtos, das mercadorias 
 e dos serviços vendidos (23.592) (16.463) (10) –

Materiais, energia, serviços de terceiros 
 e outros (11.018) (21.110) 1.909 581

Valor adicionado bruto (1) - (2) = (3) 35.026 10.339 2.333 1.092

Depreciação e amortização (4) 27 (30.594) (28.589) (292) (235)

Valor adicionado líquido produzido 
 pela companhia (3) - (4) = (5) 4.432 (18.250) 2.041 857

Valor adicionado recebido em 
 transferência (6) 7.099 8.001 (22.603) (37.066)

Resultado de equivalência 
 patrimonial 15 – – (22.612) (37.187)

Receitas financeiras 29 1.841 3.355 9 121

Receitas de subvenção 
 governamental 21 5.258 4.646 – –

Valor adicionado total a distribuir 
 (5+6) 11.531 (10.249) (20.562) (36.209)

Distribuição do valor adicionado 11.531 (10.249) (20.562) (36.209)

Pessoal 27 20.195 17.691 5.729 6.088

Impostos, taxas e contribuições 2.312 4.382 220 1.320

Remuneração de capitais de terceiros 16.974 12.306 1.439 1.011

 Juros 29 6.483 3.873 1.391 793

 Aluguéis (custo e despesa 
  de ocupação) 27 10.491 8.433 48 218

Remuneração de capitais próprios (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)

 Prejuízos retidos (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas



CINESYSTEM S.A. - CNPJ nº 07.437.016/0001-05

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS  
(Em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de Reais)

Consolidado Controladora
Nota 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício (27.950) (44.628) (27.950) (44.628)
Ajustes para:
Depreciação 16 15.034 15.033 122 115
Amortização 17 948 1.525 83 85
Amortização - direito de uso 18 14.612 12.031 87 35
Juros sobre empréstimos 
 e financiamentos 20 4.308 2.846 886 697
Resultado da alienação do ativo 
 imobilizado e intangível (54) 1.256 14 –
Provisão para contingências 24 10 108 45 29
Descontos de arrendamentos 
 mercantis - COVID-19 28 (14.880) (3.920) – –
Provisão para redução ao valor 
 recuperável de ativos não 
  financeiros (Impairment) 16 – 1.905 – –
Perda por redução ao valor 
 recuperável de contas a receber 11 152 336 (15) 185
Resultado líquido do ajuste a 
 valor presente empréstimos 20 2.611 1.828 – –
Resultado líquido do ajuste a 
 valor presente - passivo de 
  arrendamento 22 7.111 6.682 33 6
Resultado líquido do ajuste a 
 valor justo 29 688 (1.969) – –
Resultado com a subvenção 
 governamental 28 (5.258) (4.646) – –
Resultado de equivalência 
 patrimonial 15 – – 22.612 37.187
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos 14 (6.000) (1.617) (6) 1.044

(8.668) (13.230) (4.089) (5.245)
Variação nos ativos e passivos
Títulos e valores mobiliários 342 1.884 – 1.204
Contas a receber de clientes (4.685) 2.752 (1.510) 227
Estoques (711) 574 – –
Impostos a recuperar 2.917 (1.374) 37 (5)

Consolidado Controladora
Nota 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Outros créditos – (99) 270 (78)
Despesas antecipadas 48 (7) 39 10
Fornecedores 8.712 4.807 (191) (68)
Obrigações tributárias 855 604 1 (121)
Obrigações sociais 1.496 (1.050) 462 (415)
Impostos parcelados 577 (58) 289 103

883 (5.197) (4.692) (4.388)
Impostos pagos sobre o lucro – (1.017) – –
Juros pagos (1.706) (2.108) (886) (697)

(823) (8.322) (5.578) (5.085)
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado 
 e intangível 16/17 (1.068) (1.447) (92) (318)
Recebimento na venda de ativo 
 imobilizado 133 32 20 –
Dividendos recebidos de controladas – – – –
Caixa líquido utilizado nas atividades 
 de investimento (935) (1.415) (72) (318)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Captação de empréstimos 
 e financiamentos 20 440 31.517 233 15.121
Captação de recursos com 
 subvenção governamental 20 18.000 16.000 – –
Obtenção de recursos junto a partes 
 relacionadas – – 26.489 17.891
Pagamento do principal - 
 empréstimos e financiamentos 20 (2.192) (31.909) (1.045) (13.666)
Pagamento do principal - 
 passivos de arrendamento 22 (2.928) (3.591) (107) (41)
Saídas de recursos junto a partes 
 relacionadas – – (19.932) (16.961)

13.320 12.017 5.638 2.344
11.562 2.280 (12) (3.059)

Caixa e equivalentes de caixa no 
 início do período 8.225 5.945 24 3.083
Caixa e equivalentes de caixa no 
 final do período 19.787 8.225 12 24

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1. Contexto operacional: A Cinesystem S.A. (“Companhia”), domiciliada no 
Brasil, é uma sociedade anônima de capital aberto, com registro obtido junto à 
CVM - Comissão de Valores Mobiliários em 20 de julho de 2016, na categoria 
Cia. Bovespa Mais (MA), com sede na Rua Vereador Basílio Sautchuk, 856, sa-
las 1201, 1202, 1203 e 1204, Zona 01, Centro, na cidade de Maringá, Estado do 
Paraná. A Companhia e suas controladas (doravante denominadas o “Grupo”) 
têm como principais atividades a prestação de serviços de cinematografia e a 
revenda de mercadorias de Bomboniere. Atualmente o Grupo desenvolve essas 
atividades em salas próprias localizadas nos estados de Alagoas, Espírito Santo, 
Maranhão, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo e Rio de Janeiro. O Grupo encerrou o exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021 com operações em 160 (cento e sessenta) salas, equivalentes a 26 
complexos cinematográficos, mesmo número apresentado em 31 de dezembro 
de 2020. Pandemia do Corona Vírus e a Continuidade operacional: Em 31 de 
janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coro-
navírus (COVID-19) tornou-se uma emergência de saúde global. O surto desen-
cadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que 
somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os 
agentes econômicos. Entidades públicas decretaram o fechamento de shopping 
centers e salas de cinemas, e os órgãos mundiais de saúde determinaram a re-
dução de aglomerações, distanciamento social e demais medidas restritivas. Tais 
fatos impactaram diretamente o público dos cinemas e, consequentemente, trou-
xeram impacto direto na receita da Companhia e de suas controladas. Na análise 
detalhada dos impactos pelos fechamentos de suas operações em função da 
pandemia, a Administração concluiu que um cenário prolongado de quarentena 
poderia ocorrer. Dessa forma, o Grupo colocou em prática diversas medidas, vi-
sando o equilíbrio do caixa até que o cenário fosse mais favorável para o setor: • 
Criou um Comitê de Crise, com participação de diretores e gerentes-chaves da 
Companhia, com propósito de avaliação de ações possíveis para minimizar os 
impactos trazidos pela pandemia. • Negociou e continua negociando com os 
principais fornecedores da Companhia e suas controladas, tanto para alinha-
mento de prazos de valores faturados, quanto para negociação de valores devi-
dos futuros, caso do custo mínimo de ocupação dos cinemas no período que 
estarão fechados. • Suspendeu contratos com custo recorrente, face ao fecha-
mento dos cinemas. • Implementou medidas cabíveis imediatas relacionadas 
com o custo de pessoal, de acordo com os benefícios trazidos pela Medida 
Provisória 927, 936 e 1045, tais como: prorrogação de pagamento de 1/3 de fé-
rias para a mesma data do 13º salário; pagamento de valor de férias no 5º dia útil 
do mês subsequente; prorrogação de prazo de compensação de banco de ho-
ras; antecipação de feriados; e postergação de pagamento de FGTS, além da 
ferramenta de suspensão de contrato e reduções de jornadas de trabalho. • Fir-
mou acordos com sindicatos, utilizando a opção na legislação vigente de redu-
ção de 25% de jornada. • Negociou postergação de pagamentos de parcelas de 
empréstimos e financiamentos existentes junto a bancos públicos e privados, 
visando mitigar os riscos de liquidez. • Firmou contrato com BNDES, para capta-
ção de linhas de créditos de agências ligadas ao setor para incentivo econômico. 
Mesmo com essas ações, levando em consideração que a capacidade de gera-
ção de receitas da Companhia está diretamente relacionada ao público em seus 
cinemas, uma vez que houve o fechamento de suas salas e mesmo quando 
abertas, a gravidade da pandemia não permitia o retorno à normalidade total até 
o avanço da vacinação, durante um longo período as receitas da Companhia se 
realizaram em patamares muito abaixo do fluxo normal. Nesse contexto, o de-
sempenho financeiro e liquidez do Grupo foram impactados, tanto no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020, quanto no exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021, sendo neste último, apurado prejuízo de R$ 27.950 (R$ 44.628 - 2020). 
A Companhia registrou excesso de passivos circulantes em relação aos ativos 
circulantes de R$ 28.997 e, no Grupo de R$ 42.018 (R$ 32.102 - 2020). Este fato 
está relacionado, além dos aspectos antes citados, também a: 1. adoção em 1º 
de janeiro de 2019 do CPC 06/IFRS 16, onde os contratos de aluguéis passaram 
a compor os ativos e passivos da Companhia e suas controladas; 2. Os passivos 
de arrendamento do período de fechamento dos cinemas ainda em negociação 
com shoppings no encerramento do exercício de 31.12.2021. Não obstante, com 
o surgimento da variante do Coronavírus, a Ômicron, identificou-se uma ligeira 
redução de público e consequente remanejamento de lançamentos de filmes, 
porém nada comparado aos índices apresentados em 2020 e primeiro semestre 
de 2021. Com a melhora dos indicadores pandêmicos apresentados no segundo 
semestre de 2021, face ao avanço da vacinação, houve flexibilização da maioria 
dos protocolos e medidas restritivas impostas pelas autoridades sanitárias. Em 
dezembro de 2021, com o lançamento de novos filmes a performance de público 
e receita foram excelentes, chegando a patamares anteriores à pandemia. Até a 
emissão destas Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas, a Com-
panhia encontra-se com todos os seus complexos cinematográficos em opera-
ção, embora com alguns apresentando restrições de ocupação. Em linha com 
suas atividades de gestão, e considerando a probabilidade de mudança de ce-
nário em relação ao Coronavírus, a Administração elaborou estudos financeiros 
com cenários distintos de fluxo de caixa, considerando um período de 12 meses, 
a partir da data de autorização e aprovação dessas demonstrações financeiras 
individuas e consolidadas, que indicam uma melhora dos indicadores. As pre-
missas criadas são baseadas no potencial de retomada do mercado exibidor 
para os próximos meses, levando em consideração os lançamentos e remarca-
ções de datas de estreias previstas, além da descontinuidade das restrições e 
regulamentações decorrentes da COVID-19, juntamente com as respostas pro-
postas pela Administração ao longo do período, além das ações de renegocia-
ções do perfil das dívidas com fornecedores e de empréstimos e financiamentos 
junto às instituições financeiras. Mesmo com o cenário de imprevisibilidade em 
relação à pandemia, a Administração considera que o pressuposto de continui-
dade continua válido, considerando todas as informações disponíveis até a data 
de autorização para emissão dessas informações financeiras. Portanto, as de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas baseadas 
no pressuposto de continuidade operacional. 2. Relação das entidades contro-
ladas: As controladas integrais do Grupo, consolidadas nestas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas são: Redecine RIO Cinematográfica S.A. 
e Redecine BRA Cinematográfica S.A., onde a controladora detém 100% de 
participação nas ações em ambas. 3. Base de preparação: As demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que foram aprovadas pela Comissão 
de Valores Mobiliários (CVM) e as normas internacionais de relatório financeiro 
(International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB). A emissão destas demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração 
no dia 18 de março de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o 
poder de alterar as informações financeiras. Detalhes sobre as políticas contá-
beis do Grupo estão apresentadas na Nota explicativa nº 7. Todas as informa-
ções relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas 
utilizadas pela Administração na sua gestão. 4. Moeda funcional e moeda de 
apresentação: Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas es-
tão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Grupo. Todos os saldos 
foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de 
outra forma. 5. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas de-
monstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração utilizou jul-
gamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contá-
beis do Grupo e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premis-
sas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhe-
cidas prospectivamente. Julgamentos: As informações sobre julgamentos reali-
zados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os 
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota explicativa nº 18 e 22 - 
direito de uso e passivos de arrendamentos: definição dos prazos de arrenda-
mento. Incertezas sobre premissas e estimativas As informações sobre as incer-
tezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco significativo 
de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no 
próximo período financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 
• Nota explicativa nº 16 e 17 - Imobilizado e intangível - teste de redução ao 
valor recuperável de ativos intangíveis (ágio) e ativo imobilizado (UCG - Cine-
mas): principais premissas em relação aos valores recuperáveis; • Nota explica-
tiva nº 18 e 22 - direito de uso e passivos de arrendamentos: (principais premis-
sas na taxa de juros e prazo de arrendamentos); e • Nota explicativa nº 24 
- reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais premis-
sas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos. (i) Mensuração 
do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer 
a mensuração de valor justo para passivos financeiros. Ao mensurar o valor justo 
de um ativo e passivo, o Grupo usa dados observáveis de mercado, tanto quanto 
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierar-
quia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da 
seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados in-
cluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo ou 
passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis).
Ativos adquiridos Técnica de avaliação

Intangível

Método relief-from-royalty e método multi-period excess 
earnings: o método relief-from-royalty considera os paga-
mentos descontados de royalties estimados que deverão 
ser evitados como resultado das patentes ou marcas 
adquiridas. O método multi-period excess earnings con-
sidera o valor presente dos fluxos de caixa líquidos espe-
rados pelas relações com clientes, excluindo qualquer 
fluxo de caixa relacionado com ativos contributórios.

Empréstimos e 
 financiamentos

Resultado Operacional Ajustado: O valor justo é deter-
minado com base na expectativa de resultado futuro de 
cada complexo, trazendo tais montantes a valor presen-
te dos fluxos de caixa líquidos esperados, envolvendo 
julgamentos sobre os resultados futuros de cada com-
plexo no momento inicial da contratação, bem como 
sobre a taxa de desconto utilizada, tais estimativas são 
anualmente revisitadas, analisando as premissas utili-
zadas e possíveis alterações para as próximas proje-
ções e tal diferença influenciará no resultado.

6. Base de mensuração: As demonstrações financeiras individuais e consolida-
das foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumen-
tos financeiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado. 
7. Principais políticas contábeis: (a) Mudança nas principais políticas con-
tábeis: O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira con-
sistente a todos os períodos apresentados nestas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, salvo indicação ao contrário. (b) Base de consolida-
ção: (i) Controladas: A Companhia controla uma entidade quando está exposta 
a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com 
a entidade e tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder 
sobre a entidade. As informações financeiras de controladora são incluídas nas 
informações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia 
até a data em que o controle deixa de existir. As políticas contábeis das controla-
das estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia. Os investimen-
tos em entidades controladas são contabilizados por meio do método de equiva-
lência patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, 
o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as infor-
mações financeiras consolidadas incluem a participação da Companhia no lucro 
ou prejuízo do exercício e outros resultados abrangentes da investida. Os inves-
timentos da Companhia em entidades contabilizadas pelo método da equivalên-
cia patrimonial compreendem suas participações com 100% das ações nas 
controladas Redecine RIO Cinematográfica S.A. e Redecine BRA Cinematográ-
fica S.A. As informações sobre as controladas estão divulgadas na Nota Explica-
tiva 15. (ii) Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações in-
tragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, 
são eliminados na preparação das informações financeiras consolidadas. Ga-
nhos não realizados oriundos de transações com companhias investidas regis-
trados por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na 
proporção da participação da Companhia na companhia investida. Prejuízos não 
realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos 
não realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda 
por redução ao valor recuperável. (c) Moeda estrangeira: Transações em moe-
da estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são 
convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos 
monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela 
taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas 
taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na 
demonstração de resultados. (d) Receita líquida de vendas: (i) Vendas de mer-
cadorias - Bomboniere: As receitas de vendas de mercadorias são reconheci-
das quando o cliente obtém o controle dos produtos. A receita da venda destas 
mercadorias no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contra-
prestação recebida ou a receber. (ii) Prestação de serviços: A receita com bi-
lheteria é reconhecida no resultado com base nas movimentações de bilhetes 
efetivamente utilizados. Tais bilhetes são vendidos pela internet, nas bilheterias e 
totens de autoatendimento de cada multiplex. As receitas de mídia em tela são 
reconhecidas de acordo com as inserções de propaganda de nossos clientes 
realizadas durante o mês. O total da contraprestação desses serviços é atribuído 
aos serviços com base em seus preços de venda individuais. Os preços de 
venda individuais são determinados com base na tabela de preços que o Grupo 
utiliza para transações de venda de cada serviço separadamente. (e) Benefícios 
a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são 
reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente 
seja prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado 
caso o Grupo tenha uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse 
montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obriga-
ção possa ser estimada de maneira confiável. (f) Subvenções governamen-
tais: A diferença entre o valor contratual dos empréstimos na modalidade de 
Fundo Setorial Audiovisual Financiamento e Investimento e o valor presente e 
justo, são segregados na conta de subvenções governamentais. Tal conta será 
apropriada linearmente ao resultado, na rubrica de outras receitas, levando em 
consideração os prazos contratuais de cada modalidade de dívida. (g) Receitas 
e despesas financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas de juros 
reconhecidos no resultado, através do método dos juros efetivos, receitas com 
ganho em aplicações financeiras, descontos obtidos e receitas com subvenções 
governamentais. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre 
empréstimos, líquidas do desconto a valor presente das provisões. Custos de 
empréstimo que não são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou pro-
dução de um ativo qualificável são mensurados no resultado através do método 
de juros efetivos. Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base lí-
quida. (h) Imposto de renda e contribuição social: No caso das empresas tri-
butadas pelo lucro real, o imposto de renda e a contribuição social do exercício 
corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consi-
deram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição so-
cial, limitada a 30% do lucro real. A despesa com imposto de renda e contribui-
ção social compreende os impostos de renda correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que este-
jam relacionados à combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos 
no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto corrente 
é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do 
exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na 
data de apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O 
imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os 
valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes 
valores usados para fins de tributação. O imposto diferido é mensurado pelas 
alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas 
revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente de-
cretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso 
haja um direito legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se 
relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária so-
bre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e 
contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e 
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros 
futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utiliza-
dos. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a 
cada data de fechamento das demonstrações financeiras individuais e consoli-
dadas e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais prová-
vel. Ao determinar o seu imposto de renda corrente e diferido o Grupo leva em 
conta o impacto das incertezas em relação à posição fiscal realizada e se impos-
tos e juros adicionais devem ser pagos. O Grupo acredita que a provisão para 
imposto de renda no passivo é adequada para todos os exercícios fiscais em 
andamento, com base na avaliação de diversos fatores, incluindo a interpretação 
da legislação tributária e experiência passada. Esta avaliação é baseada em 
estimativas e premissas que podem envolver uma série de julgamentos sobre 
eventos futuros. Novas informações podem se tornar disponíveis, que levem o 
Grupo a mudar o seu julgamento sobre a adequação da provisão existente, tais 
mudanças na provisão afetariam as despesas de imposto de renda no ano em 
que são feitas. (i) Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor 
entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no 
princípio do custo médio ponderado. O valor realizável líquido é o preço estimado 
de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados de 
conclusão e despesas de vendas. (j) Imobilizado: (i) Reconhecimento e men-
suração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição 
ou construção, deduzidos de depreciação acumulada e perdas de redução ao 
valor recuperável (impairment) acumuladas, quando houver. O custo inclui gas-
tos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos 
construídos pelo Grupo inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quais-
quer outros custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que 
esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração, os 
custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão loca-
lizados. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas 
são registradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. 
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela 
comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do 
imobilizado, e são reconhecidos na linha de ‘outras receitas e outras despesas’ 
pelo valor líquido da operação. Custos subsequentes: O custo de reposição de 
um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja 
provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão 
fluir para o Grupo e que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor 
contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos 
de manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado con-
forme incorridos. (ii) Depreciação: A depreciação é calculada sobre o valor his-
tórico, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do 
valor residual. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no méto-
do linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do 
imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo 
de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos não são de-
preciados. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são 
revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são 
reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. As taxas de depreciação 
estão mencionadas abaixo. As vidas úteis estimadas para o exercício corrente 
são as seguintes:
Móveis e utensílios 10% a.a. 10 anos
Máquinas e equipamentos 5 a 33% a.a. 3 a 20 anos
Equipamentos de informática 20% a.a. 5 anos
Benfeitorias em prédios de terceiros 7% a.a. 15 anos
Outros 4% a.a. 25 anos

Os ganhos e perdas de alienações são determinados pela comparação dos re-
sultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em “outras receitas” ou 
“outras despesas” na demonstração do resultado. (k) Ativos intangíveis: Os 
ativos intangíveis que compreendem os sistemas de informática (softwares), di-
reitos autorais e direito de uso comercial, que são mensurados pelo custo, dedu-
zido da amortização acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável 
acumuladas. A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método 
linear baseada nas vidas úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data 
em que estes estão disponíveis para uso. A vida útil estimada para o exercício 
corrente e comparativo varia de 5 a 25 anos, com taxa média de amortização 
anual de 20,7%. O ágio reconhecido no intangível tem origem no resultado da 
aquisição de combinação de negócios, conforme determinado pelo laudo de Pur-
chase Price Allocation (PPA). O ágio por expectativa de rentabilidade futura não 
é mais amortizado e testes de redução ao valor recuperável anuais são realiza-
dos de acordo com as práticas contábeis existentes. Os direitos readquiridos têm 
origem na combinação de negócios, conforme determinado pelo laudo de Pur-
chase Price Allocation (PPA), sofrendo amortização no prazo de 02 anos. Os di-
reitos em contratos de aluguel têm origem na combinação de negócios, confor-
me determinado pelo laudo de Purchase Price Allocation (PPA), sofrendo 
amortização de acordo com o determinado em cada contrato de locação, de 2 a 
8 anos. (l) Ativos de direito de uso: O Grupo reconhece um ativo de direito de 
uso na data de início do arrendamento. Tais ativos são mensurados inicialmente 
pelo custo, trazido a valor presente, e posteriormente deduzindo a depreciação 
acumulada, bem como eventuais perdas ao valor recuperável. O valor registrado 
poderá ser ajustado quando houver qualquer remensuração do referido contrato. 
(i) Definição de arrendamento: O Grupo avalia se um contrato é ou contém um 
arrendamento baseado na definição de arrendamento. De acordo com o CPC 06 
(R2)/IFRS 16, um contrato é ou contém um arrendamento se transfere o direito 
de controlar o uso de um ativo identificado por um exercício de tempo em troca 
de contraprestação. (ii) Políticas contábeis: O Grupo reconhece ativos de direi-
to de uso e passivos de arrendamento sempre que realiza uma operação de ar-
rendamento. Os ativos de direito de uso são mensurados inicialmente pelo custo 
do contrato, a valor presente, e posteriormente, deduzindo a depreciação acu-
mulada e as perdas ao valor recuperável, podendo sofrer reajustes, caso ocorra 
a remensuração do referido contrato. O passivo de arrendamento é mensurado 
inicialmente pelo valor presente dos pagamentos de arrendamento que não fo-
ram pagos na data de início, descontados usando a taxa de juros implícita no 
arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, a 
taxa de empréstimo incremental do Grupo. Geralmente, o Grupo usa sua taxa de 
empréstimo incremental como taxa de desconto. A mensuração do passivo de 
arrendamento corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos 
(bruto de impostos), descontados a uma taxa incremental de juros. A Administra-
ção da Companhia definiu que a taxa incremental a ser considerada para des-
conto destes fluxos é uma taxa de juros nominal, prontamente observável no 
mercado, adicionada do spread de risco da Companhia. Esta definição de utiliza-
ção de taxa de juros nominal, na avaliação da Companhia, é a que melhor refle-
te as características de seus contratos. O Grupo aplicou julgamento para deter-
minar o prazo de arrendamento de alguns contratos nos que incluem opções de 
renovação. A avaliação se o Grupo está razoavelmente certo de exercer essas 
opções tem impacto no prazo do arrendamento, o que afeta significativamente o 
valor dos passivos de arrendamento e dos ativos de direito de uso reconhecidos. 
(iii) Passivos de arrendamento: Dos contratos que foram escopo da norma, a 
Administração da Companhia considerou como componente de arrendamento 
somente o valor do aluguel mínimo fixo, para fins de avaliação do passivo. A 
mensuração do passivo de arrendamento corresponde ao total dos pagamentos 
futuros de aluguéis fixos, nos quais consideramos as renovatórias de acordo com 
a política interna da Companhia, cujo prazo ocorre normalmente seis meses 
antes do vencimento do contrato quando identificamos a razoável certeza da 
renovação. Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente, consi-
derando a taxa nominal de desconto. Os encargos financeiros são reconhecidos 
como despesa financeira e apropriados com base na taxa real de desconto, de 
acordo com o prazo remanescente dos contratos. A taxa incremental correspon-
de a uma taxa que seria paga no início do contrato de arrendamento para um 
empréstimo com prazo e garantias semelhantes, para obter um ativo de valor 
similar ao ativo de direito de uso em um ambiente similar. O Grupo optou pela 
utilização do expediente prático de utilizar uma taxa de desconto única de acordo 
com os respectivos prazos para os contratos que apresentam características 
semelhantes. Por este motivo, apresenta um intervalo de 12,10% ao ano a 
14,72% ao ano. (m) Instrumentos financeiros: (i) Reconhecimento e mensu-
ração: Contas a receber de clientes e outros créditos são reconhecidos inicial-
mente a valor justo quando emitidos. Na prática é mensurado pelo preço da 
operação. Não há componentes significativos de financiamento. Todos os demais 
ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando, e apenas quando, o 
Grupo se torna parte das disposições contratuais do instrumento. (ii) Classifica-
ção e mensuração subsequente: Ativos financeiros: No reconhecimento ini-
cial, a Administração avalia se um ativo financeiro deve ser classificado como 
mensurado: ao custo amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes (VJORA) - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimo-
nial; ou ao VJR. O Grupo só dispõe de ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado, os quais, são mantidos até o vencimento para recebimento dos flu-
xos de caixa contratados. Os ativos financeiros não são reclassificados subse-
quentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que o Grupo mude o modelo 
de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso todos os ativos fi-
nanceiros afetados são reclassificados no primeiro dia do exercício de apresen-
tação posterior à mudança no modelo de negócios. Em geral, os ativos financei-
ros mantidos em carteira são compostos apenas por principal e juros sobre o 
valor principal em aberto. Atualmente, o Grupo possui ativos financeiros classifi-
cados a custo amortizado. O custo amortizado é reduzido por perdas por 
impairment. A receita de juros e o impairment são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas:

Ativos financeiros 
a custo amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao 
custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O 
custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A 
receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment 
são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda 
no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Passivos financeiros: Os passivos financeiros foram classificados como mensu-
rados ao custo amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como 
mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como man-
tido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconheci-
mento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor 
justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros 
passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos. A despesa de juros é reconhecida no resul-
tado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido 
no resultado. Os empréstimos e financiamentos captados na modalidade de 
Fundo Setorial Audiovisual Financiamento, são reconhecidos pelo valor presente 
da dívida, sendo a diferença entre o valor contratual, versus o valor presente da 
dívida, caracterizando como subvenção governamental. Nos exercícios subse-
quentes, o passivo financeiro é mensurado pelo custo amortizado pela taxa efe-
tiva. Os empréstimos e financiamentos captados na modalidade de Fundo Seto-
rial Audiovisual Investimento, são reconhecidos pelo valor justo da dívida, sendo 
a diferença entre o valor contratual, versus o valor justo da dívida, caracterizando 
como subvenção governamental. Nos exercícios subsequentes, o passivo finan-
ceiro é mensurado pelo valor justo. (iii) Desreconhecimento: Ativos financei-
ros: O Grupo deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos contra-
tuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os 
direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro 
em uma transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titula-
ridade do ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada 
ou retida pelo Grupo nos ativos financeiros são reconhecidas como um ativo ou 
passivo individual. Passivos financeiros: O Grupo deixa de reconhecer um pas-
sivo financeiro quando as obrigações contratuais aos fluxos de caixa do passivo 
expiram ou são canceladas. O Grupo também deixa de reconhecer um passivo 
financeiro quando os termos do contrato são modificados e os termos dos fluxos 
de caixa são substancialmente diferentes, nestes casos um novo passivo finan-
ceiro é reconhecido baseado nestes novos termos. (iv) Compensação: Ativos 
ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no ba-
lanço patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha o direito legal de 
compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (n) Capital social: Ações 
ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais direta-
mente atribuíveis à emissão de ações e opções de ações são reconhecidos 
como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários. (o) 
Redução ao valor recuperável (Impairment): (i) Ativos financeiros não deri-
vativos: O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre 
ativos financeiros mensurados a custo amortizado. As provisões para perdas 
estimadas sobre créditos de liquidação duvidosa (“PECLD”) com contas a rece-
ber de clientes são mensuradas a um valor igual à perda de crédito esperada 
para a vida inteira do instrumento. Ao determinar se o risco de crédito de um 
ativo financeiro aumentou significativamente desde o reconhecimento inicial e ao 
estimar as perdas de crédito esperadas, o Grupo considera informações razoá-
veis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou esfor-
ço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com 
base na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e conside-
rando informações prospectivas (forward-looking). O Grupo considera um ativo 
financeiro como inadimplente quando é pouco provável que o devedor pague 
integralmente suas obrigações de crédito à Companhia, sem recorrer a ações 
como a realização da garantia (se houver alguma); ou o ativo financeiro estiver 
vencido há mais de 30 dias. Ativos financeiros não classificados como ativos fi-
nanceiros ao valor justo por meio do resultado, são avaliados em cada data de 
balanço para determinar se há evidência objetiva de perda por redução ao valor 
recuperável. As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela 
probabilidade de perdas de crédito. Ativos financeiros com problemas de re-
cuperação: Em cada data de balanço, o Grupo avalia se os ativos financeiros 
contabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de recuperação. Um 
ativo financeiro possui “problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais 
eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo 
financeiro. O saldo de provisão para perda de crédito esperada corresponde 
substancialmente a valores com alto risco de não recebimento. A Companhia 
monitora constantemente o saldo de recebíveis e suas estimativas de inadim-
plência, considerando o conceito de perda incorrida e perda esperada e quando 
na menor expectativa de não haver a possibilidade de seu recebimento, constitui-
se a provisão para perda de crédito esperada. A despesa com a constituição da 
perda estimada é registrada na demonstração do resultado. A provisão para 
perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do 
valor contábil bruto dos ativos. Evidência objetiva de que ativos financeiros tive-
ram problemas de recuperação inclui os seguintes dados observáveis: • dificulda-
des financeiras significativas do emissor ou do mutuário; ou • quebra de cláusu-
las contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 30 dias. (ii) Ativos 
não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo são 
revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no 
valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é 
estimado. No caso de ágio, o valor recuperável é estimado todo ano. O valor re-
cuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior entre o valor em 
uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar o valor em uso, os flu-
xos de caixa futuros estimados são descontados aos seus valores presentes 
através da taxa de desconto que reflita as condições vigentes de mercado quan-
to ao exercício de recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo ou 
UGC. Para a finalidade de testar o valor recuperável, os ativos que não podem 
ser testados individualmente são agrupados juntos no menor grupo de ativos que 
gera entrada de caixa de uso contínuo que são em grande parte independentes 
dos fluxos de caixa de outros ativos ou grupos de ativos (a “unidade geradora de 
caixa ou UGC”). Para fins do teste de valor recuperável do ágio, o montante do 
ágio apurado em uma combinação de negócios é alocado a UGC para o qual o 
benefício das sinergias da combinação é esperado. Essa alocação reflete o me-
nor nível no qual o ágio é monitorado para fins internos e não maior que um 
segmento operacional. Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada 
ao ágio não é revertida. Quanto aos outros ativos, as perdas de valor recuperável 
são revertidas na condição em que o valor contábil do ativo não exceda o valor 
contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a 
perda de valor não tivesse sido reconhecida. (p) Provisões: As provisões são 
reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente, legal ou não forma-
lizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de re-
cursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do 
valor possa ser feita. (q) Demonstrações de valor adicionado: O Grupo elabo-
rou demonstrações do valor adicionado (DVA) nos termos do pronunciamento 
técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas 
como parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
conforme BR GAAP aplicável às companhias abertas, enquanto para as IFRS 
representam informação financeira suplementar. 8. Pronunciamentos novos 
ou revisados aplicados pela primeira vez em 2021: As seguintes alterações 
de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de 
janeiro de 2021: • Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao IFRS 9/CPC 48, IAS 

39/CPC 38 e IFRS 7/CPC 40 -”Instrumentos Financeiros”, ao IFRS 16/CPC 
06(R2) - Arrendamentos, ao IFRS 4/CPC 11 “Contratos de Seguros”. Exceções 
temporárias na aplicação das referidas normas, em relação aos fluxos de caixa 
contratuais de ativos e passivos financeiros que permite mudanças na base de 
determinação dos fluxos de caixa contratuais sem ocasionar em desreconheci-
mento do contrato e, consequentemente, sem efeito imediato de ganho ou perda 
no resultado do exercício.    • Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedi-
dos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento: alterações ao 
IFRS 16/CPC 06(R2) “Arrendamentos”: reconhecimento das reduções obtidas 
pela Companhia nos pagamentos dos arrendamentos diretamente no resultado 
do exercício e não como uma modificação de contrato, até 30 de junho de 
2022.  Não houve impacto nas demonstrações financeiras em razão da não apli-
cabilidade das situações. Normas emitidas, mas ainda não vigentes:  As se-
guintes alterações de normas foram emitidas pelo IASB em maio de 2020 e tem 
efetiva aplicação a partir de 1º de janeiro de 2022. 

IAS 16 “Ativo 
Imobilizado” 

Proibição de uma entidade de deduzir do custo do imobi-
lizado os valores recebidos da venda de itens produzidos 
enquanto o ativo estiver sendo preparado para seu uso 
pretendido. Tais receitas e custos relacionados devem ser 
reconhecidos no resultado do exercício.  

IAS 37 “Provisão, 
Passivos 

Contingentes e 
Ativos 

Contingentes” 

Esclarecimento que, para fins de avaliar se um contra-
to é oneroso, o custo de cumprimento do contrato in-
clui os custos incrementais de cumprimento desse 
contrato e uma alocação de outros custos que se rela-
cionam diretamente ao cumprimento dele. 

IFRS 3 “Combina-
ção de Negócios” 

Tem por objetivo de substituir as referências da versão 
antiga da estrutura conceitual para a mais recente.  

Aprimoramentos 
anuais - ciclo 2018 - 

2020 

Aplicáveis a partir de 1º de janeiro de 2022:  
i. IFRS 9 - “Instrumentos Financeiros” - esclarece 
quais taxas devem ser incluídas no teste de 10% para 
a baixa de passivos financeiros. ii. IFRS 16 - “Arren-
damentos” - alteração do exemplo 13 a fim de excluir 
o exemplo de pagamentos do arrendador relacionados 
a melhorias no imóvel arrendado. iii. IAS 41 - “Ativos 
Biológicos” - remoção da exigência de excluir os flu-
xos de caixa da tributação ao mensurar o valor justo 
dos ativos biológicos e produtos agrícolas, alinhando 
assim as exigências de mensuração do valor justo no 
IAS 41 com as de outras normas IFRS.   

IAS 1 “Apresenta-
ção das Demonstra-

ções Contábeis” 

Esclarecer que os passivos são classificados como 
circulantes ou não circulantes, dependendo dos direi-
tos que existem no final do período. A classificação 
não é afetada pelas expectativas da entidade ou even-
tos após a data do relatório).  

IAS 1 e IFRS 
Practice Statement 

2 
- Divulgação de 

políticas contábeis 

Divulgação de políticas contábeis “materiais” ao invés 
de políticas contábeis “significativas”. As alterações 
definem o que é “informação de política contábil mate-
rial” e explicam como identificá-las. A referida alteração 
tem vigência a partir de 1º de janeiro de 2023.  
 

IAS 8 - Políticas 
Contábeis, Mudança 

de Estimativa e 
Retificação de Erro  

  

Esclarece como as entidades devem distinguir as mu-
danças nas políticas contábeis de mudanças nas esti-
mativas contábeis. A referida alteração tem vigência a 
partir de 1º de janeiro de 2023. 

IAS 12 - Tributos 
sobre o Lucro: 

Requer que as entidades reconheçam o imposto dife-
rido sobre as transações que, no reconhecimento ini-
cial, dão origem a montantes iguais de diferenças 
temporárias tributáveis e dedutíveis.  

Não há outras normas IFRS/CPCs ou interpretações IFRIC que ainda não entra-
ram em vigor que poderiam ter impacto significativo sobre as demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas da Companhia.  9. Caixa e equivalentes 
de caixa: O Grupo considera como equivalentes de caixa os saldos de caixa, 
bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata.

Consolidado Controladora
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Disponibilidades em 
 moeda nacional 636 237 2 3
Bancos conta movimento 1.495 634 6 21
Aplicações Financeiras
Aplicação Itaú 17.591 7.326 – –
Aplicação Banco Santander 62 28 4 –
Aplicação Banco Bradesco 3 – – –

19.787 8.225 12 24
O volume de recursos junto às instituições financeiras corresponde a créditos 
que serão utilizados pela Administração no giro financeiro operacional. O saldo 
de disponibilidade em moeda nacional refere-se aos saldos de caixa disponível 
nos cinemas. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Grupo possuía 
aplicações de curto prazo em Certificados de Depósito Bancário (CDB), remu-
nerados com base na variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interban-
cários (130% do CDI), sendo que tais recursos são resgatados à medida da 
necessidade de caixa operacional, sem significante mudança de valor.
10. Títulos e valores mobiliários - não circulante:

Consolidado Controladora
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Aplicações financeiras de longo prazo
Aplicação Banco Santander 270 270 70 70
Aplicação Banco Itaú 4.781 5.123 – –

5.051 5.393 70 70
As aplicações financeiras estão vinculadas às operações secundárias de em-
préstimos e financiamentos, conforme detalhado na Nota explicativa nº 20. As 
aplicações referem-se, em sua maioria, a investimentos em fundo de investimen-
tos e em Certificados de Depósito Bancário (CDB), remunerados com base na 
variação da taxa dos Certificados de Depósitos Interbancários (100% a 101% 
CDI) e só poderão ser resgatados antecipadamente com autorização das insti-
tuições bancárias, ou integralmente na finalização do contrato de empréstimo e 
financiamento. 11. Contas a receber de clientes e outros créditos:

Consolidado Controladora
Nota 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Contas a receber de clientes
  Cartões de crédito e débito 4.413 436 – –
  Veiculação de propaganda em tela 818 833 60 57
  Venda de ingressos pela internet 621 57 – –
  Venda de ingressos corporativos 123 241 4 –
  Aluguel de salas, sessões fec. e esc. 20 185 – –
  Créditos VPF-Virtual Print Fee 74 74 74 74
  Outros clientes 177 235 84 63
  Perda por redução ao valor 
   recuperável (192) (550) (100) (136)
  Partes relacionadas 30 – 10 1.471 10

6.054 1.521 1.593 68
Outros créditos
 Circulante
Adiantamentos a fornecedores 262 839 3 325
Adiantamentos a funcionários 11 23 5 6
Verbas de marketing e performance 89 35 89 36

362 897 97 367
Não circulante
Partes relacionadas 30 611 611 611 611
Depósitos recursais 693 158 – –

1.304 769 611 611
1.666 1.666 708 978

(a) Composição por vencimento das contas a receber de clientes:
Consolidado Controladora

31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
Aging contas a receber de clientes
Vencidos 257 1.150 149 160
A vencer 03 meses 5.944 553 73 30
A vencer 06 meses 21 283 – 3
A vencer acima de 6 meses 24 85 – 1

6.246 2.071 222 194
Os valores vencidos estão representados por instituições privadas no montante 
de R$ 257. A Administração do Grupo constitui provisão para perdas estimadas 
sobre créditos de liquidação duvidosa vencidos há mais de 30 dias, além de 
considerar a estimativa de perdas esperadas, mensurando a taxa de perda de 
crédito esperada calculada para cada segmento com base na condição de ina-
dimplemento e na experiência real de perda de crédito nos últimos dois anos. 
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da provisão para perdas estimadas sobre 
créditos de liquidação duvidosa, no consolidado do Grupo, foi de R$ 192 (R$ 550 
em 31.12.2020). Composição do contas a receber vencidos por grupo de 
clientes (Consolidado):

Vencidos
Vencido acima  

de 180 dias
Vencido de 91  

a 180 dias
Vencido  

até 90 dias Total
Vencidos
Privados 257 189 3 65 257

257 189 3 65 257
Movimento de provisão para perdas estimadas sobre créditos de liquida-
ção duvidosa:

Consolidado Controladora
Saldo em 1º de janeiro de 2020 435 91
Provisão para redução do valor recuperável 
 reconhecida 352 90
Valores de provisões baixados (237) (45)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 550 136
Provisão para redução do valor recuperável 
 reconhecida 268 28
Valores de provisões baixados (626) (64)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 192 100

Consolidado
Resultado 31.12.2021 31.12.2020
Provisão para redução do valor recuperável reconhecida (268) (352)
Valores de provisões baixados 626 237
Perdas efetivas (510) (221)

(152) (336)
Provisão para redução do valor recuperável reconhecida (778) (573)
Reversão 626 237

(152) (336)
Controladora

Resultado 31.12.2021 31.12.2020
Provisão para redução do valor recuperável reconhecida (28) (90)
Valores de provisões baixados 64 45
Perdas efetivas (21) (140)

15 (185)
Provisão para redução do valor recuperável reconhecida (49) (230)
Reversão 64 45

15 (185)
O saldo apresentado em 31 de dezembro de 2021 de R$ 192, refere-se à cons-
tituição de provisão de empresas privadas, não havendo constituição de provi-
são para empresas públicas. 12. Estoques (Consolidado): O saldo de esto-
ques é composto por materias de consumo - óculos 3D e canudos de 
refrigerante e mercadorias para revenda - pipocas, refrigerantes, sucos, doces, ba-
las, bombons, confeitos e semelhantes, utilizados nas bombonieres dos cinemas.

Consolidado
31.12.2021 31.12.2020

Material de consumo (óculos 3D e canudos) 746 802
Pipocas 605 222
Refrigerantes 343 224
Doces (balas, doces, bombons) 88 37
Souvenires 186 37
Bebidas (águas, sucos, etc.) 65 13
Brinquedos – 1
Itens bombom vip (vinhos, doces e salgados finos) 33 19

2.066 1.355
Com o fechamento geral dos cinemas em 19 de março de 2020, a Administra-
ção adotou a política de vendas de produtos com prazos de vencimentos 
próximos, minimizando assim as perdas em estoques, e os produtos vencidos 
remanescentes, são baixados dos estoques a medida que seu vencimento 
ocorra. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Administração 
possuía expectativa de realização de seus estoques, sendo assim nenhuma 
provisão de perda foi constituída.
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13 .Impostos a recuperar: Consolidado Controladora
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

IRRF a recuperar 92 162 2 28
PIS / COFINS a compensar 4.366 6.484 – 2
IRPJ e CSLL a compensar 1.299 2.031 1 11
Outros impostos a recuperar 201 198 24 23

5.958 8.875 27 64
Não circulante 2.689 3.601 – –
Circulante 3.269 5.274 27 64

5.958 8.875 27 64
O saldo apresentado na parcela não circulante refere-se a créditos sobre ativos 
que serão recuperados no longo prazo considerando a apropriação conforme 
estabelecido nos termos da lei. O saldo apresentado na parcela circulante refe-
re-se a créditos que serão recuperados no curto prazo em contrapartida aos 
impostos devidos sobre as receitas. No exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, a movimentação do saldo de PIS e COFINS a recuperar apresentou os 
seguintes valores:

Consolidado
PIS a  

Recuperar
COFINS a  

Recuperar Total
Crédito sobre aquisição de ativos 809 3.730 4.539
Crédito sobre aquisições de serviços 
 e mercadorias 313 1.430 1.743
Ação exclusão ICMS base PIS e COFINS 35 167 202
Em 31 de dezembro de 2020 1.157 5.327 6.484

Consolidado
PIS a  

Recuperar
COFINS a  

Recuperar Total
Entradas
Crédito sobre aquisições de serviços 
 e mercadorias 854 4.153 5.007
Ação exclusão ICMS base PIS e COFINS – 6 6

854 4.159 5.013
Compensações
Crédito sobre aquisição de ativos (167) (771) (938)
Crédito sobre aquisições de serviços 
 e mercadorias (1.055) (5.077) (6.132)
Ação exclusão ICMS base PIS e COFINS (35) (26) (61)

(1.257) (5.874) (7.131)
Em 31 de dezembro de 2021 754 3.612 4.366

Consolidado
PIS a  

Recuperar
COFINS a  

Recuperar Total

Crédito sobre aquisição de ativos 642 2.959 3.601

Crédito sobre aquisições de serviços 

 e mercadorias 112 506 618

Ação exclusão ICMS base PIS e COFINS – 147 147

Em 31 de dezembro de 2021 754 3.612 4.366

14. Imposto de renda e contribuição social diferidos:
Consolidado

Ativo Passivo Líquido Resultado
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Custos distribuição e demais despesas 2.046 1.293 – – 2.046 1.293 753 (736)
Custo atribuído imobilizado – – (99) (148) (99) (148) 49 82
Contingências 47 59 – – 47 59 (12) (318)
Diferença de depreciação fiscal e societária – – (7.139) (6.699) (7.139) (6.699) (440) (341)
Custo veiculação de propaganda 5 7 – – 5 7 (2) (15)
Redução valor recuperável de contas a receber 31 140 – – 31 140 (109) (8)
Diferença temporárias - IFRS16 8.344 2.900 8.344 2.900 5.444 1.973
Diferido - combinação de negócios – – (659) (883) (659) (883) 224 425
Redução valor recuperável de imobilizados 648 555 – – 648 555 93 555

11.121 4.954 (7.897) (7.730) 3.224 (2.776) 6.000 1.617
Diferido Ativo 3.903 –
Diferido Passivo (679) (2.776)
Líquido 3.224 (2.776)

Controladora
Ativo Passivo Líquido Resultado

31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Custos distribuição e demais despesas – – – – – – – (661)
Contingências – – – – – – – (345)
Diferença de depreciação fiscal e societária – – (20) (26) (20) (26) 7 6
Custo veiculação de propaganda – – – – – – – (13)
Perda por redução ao valor recuperável – – – – – – (31)

– – (20) (26) (20) (26) 7 (1.044)
Diferido Ativo – –
Diferido Passivo (20) (26)
Líquido (20) (26)

(a) Composição dos saldos: O Grupo utiliza regime tributário de apuração pelo 
lucro real para as seguintes empresas: Redecine BRA Cinematográfica S.A., 
Redecine RIO Cinematográfica S.A. e Cinesystem S.A. O Grupo calcula e 
registra seus impostos com base nas alíquotas efetivas vigentes na data de 
elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Impostos 
diferidos ativos são reconhecidos quando há probabilidade de o lucro futuro 
tributável estar disponível para ser utilizado na compensação das diferenças 
temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e 
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros 
sujeitos, portanto, a alterações. A Administração avaliou as perspectivas das 
companhias com prejuízos fiscais acumulados em gerar lucro tributável futuro. 
Contudo, diante do cenário de incertezas em decorrência da pandemia Covid-19 
que ocasionou prejuízos recentes, ao fato da pandemia ainda estar vigente na 
data de emissão destas demonstrações financeiras, e a incerteza de novos 
fechamentos de complexos de cinemas, a Administração julgou não haver, 
ainda, segurança razoável de haver disponibilidade de lucros tributáveis futuros. 
Por esta razão, o Grupo não reconheceu impostos diferidos ativos, considerando 
a base de prejuízos fiscais apresentada abaixo. Os prejuízos fiscais acumulados 
do período findo em 31 de dezembro de 2021, somados aos prejuízos fiscais de 
exercícios anteriores, totalizam R$ 193.660 (R$ 169.777 em 2020), conforme 
demonstrado no quadro abaixo:
Saldo prejuízos fiscais em 01 de janeiro de 2019 109.458
Prejuízos fiscais de 2019 21.616
Baixa prejuízos fiscais - incorporação - 2019 (1.206)
Baixa prejuízos fiscais - incorporação - exercícios anteriores (10.612)
Saldo prejuízos fiscais em 31 de dezembro de 2019 119.256
Prejuízos fiscais de 2020 50.521
Saldo prejuízos fiscais em 31 de dezembro 2020 169.777
Prejuízos fiscais de 2021 23.883
Saldo prejuízos fiscais em 31 de dezembro 2021 193.660
Conciliação da despesa do imposto de renda e da contribuição social: Os 
valores correntes são calculados com base nas alíquotas em vigor atualmente 
sobre o lucro tributado, acrescido ou diminuído das respectivas adições e exclu-
sões. Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no 
resultado em 31 de dezembro de 2021, apresentam a seguinte reconciliação 
com base na alíquota nominal brasileira:

Cálculo Presumido
31.12.2021 31.12.2020

Empresas de lucro real IR CS Total IR CS Total
Resultado antes dos 
 impostos (33.942) (33.942) (46.245) (46.245)
Adições 43.686 43.686 40.147 40.147
Exclusões (33.627) (33.627) (44.423) (44.423)
Base tributável (23.883) (23.883) (50.521) (50.521)
IRPJ e CSLL lucro real – – – –
IRPJ e CSLL lucro real – – – – – –

31.12.2021 31.12.2020
Resumo IRPJ e CSSL IR CS Total IR CS Total
Ajuste IRPJ anos anteriores – (8) (8) – – –
IRPJ e CSLL presumidos – – – – – –
IRPJ e CSLL lucro real – – – – – –
Total impostos correntes – (8) (8) – – –
15. Investimentos (Controladora): Nenhuma das companhias controladas tem 
suas ações negociadas em bolsa de valores. (a) Movimentações dos investi-
mentos: Controladora

31.12.2021 31.12.2020
Investimentos em sociedades controladas (6.561) 16.051

(6.561) 16.051
Controladora

31.12.2021 31.12.2020
Saldo inicial 16.051 53.238
Aumento de capital em controladas – –
Equivalência patrimonial (22.177) (36.365)
Equivalência patrimonial - combinação (435) (822)
Mudança percentual incorporação – –
Distribuição de lucros – –

–
Saldo final (6.561) 16.051
Movimentação de investimento analítico:

Redecine 
Rio Cin. S.A.

Redecine 
BRA Cin. S.A.

Ágio e 
Mais valia Total

(a) Participação capital em 
 31 de dezembro de 2021
% Participação 100,0000% 100,0000% 0,0000%
Quantidade total de 
 quotas: 26.568.813 160.618.250 – 187.187.063
Quantidade de quotas 
 possuídas: 26.568.813 160.618.250 – 187.187.063
(b) Informação 
 controladas em 31 de 
  dezembro de 2021 (11.615) (3.752) – (15.367)
Capital social 26.569 70.280 – 96.849
Ajuste de avaliação 
 patrimonial 6 390 – 396
Reserva de Lucros 
 a Realizar 62 (11) – 51
Resultado de exercícios 
 anteriores (31.161) (59.891) – (91.052)
Resultado do exercício (7.091) (15.086) – (22.177)
Movimentação do 
 exercício findo em 31 
  de dezembro 
   de 2021
Saldo em 01 de janeiro 
 de 2020 6.688 36.487 10.063 53.238
Equivalência 
 patrimonial do período (11.212) (25.153) – (36.365)
Equivalência 
 patrimonial - combina-
  ção de negócios – – (822) (822)
Saldo em 31 de 
 dezembro de 2020 (4.524) 11.334 9.241 16.051
Equivalência 
 patrimonial do período (7.091) (15.086) – (22.177)
Equivalência 
 patrimonial - combina-
  ção de negócios – – (435) (435)
Saldo em 31 de 
 dezembro de 2021 (11.615) (3.752) 8.806 (6.561)
Informações dos investimentos nas controladas:

Patri- 
mônio

Re- 
ceita Resul- %

País Ativos Passivos líquido bruta tado Part.
Em 31 de dezembro 
 de 2020
Redecine Rio 
 Cin. S.A. Brasil 43.985 48.509 (4.524) 14.420 (11.212) 100,00%
Redecine BRA 
 Cin. S.A. Brasil 139.734 128.400 11.334 31.626 (25.153) 99,99%

183.719 176.909 6.810 46.046 (36.365)
Ágio e Mais valiaBrasil – – 9.241 – (822) –

16.051 (37.187)
Patri- 

mônio
Re- 

ceita Resul- %
País Ativos Passivos líquido bruta tado Part.

Em 31 de dezembro 
 de 2021
Redecine Rio 
 Cin. S.A. Brasil 49.349 60.964 (11.615) 17.088 (7.091) 100,00%
Redecine BRA 
 Cin. S.A. Brasil 150.452 154.204 (3.752) 50.492 (15.086) 99,99%

199.801 215.168 (15.367) 67.580 (22.177)
Ágio e Mais 
 valia Brasil – – 8.806 (435)

(6.561) (22.612)
16. Imobilizado: (a) Composição do saldo:

Rubrica

Taxa de
depre- 

ciação %

Custo
corri- 
gido

Depre- 
ciação

acumu- 
lada

Consolidado

31.12. 
2021

31.12. 
2020

Móveis e utensílios 10% 20.198 (11.586) 8.612 9.861
Máquinas e equipamentos 19% 46.382 (29.221) 17.161 21.931
Equipamentos de informática 20% 5.901 (5.287) 614 1.031
Benfeitorias imóvel de terceiros 7% 113.317 (55.917) 57.400 65.304
Outros 4% 28 – 28 28
(–) Redução ao valor 
 recuperável (i) (1.905) – (1.905) (1.905)

183.921 (102.011) 81.910 96.250

Rubrica

Taxa de
depre- 

ciação %

Custo
corri- 
gido

Depre- 
ciação

acumu- 
lada

Controladora

31.12. 
2021

31.12. 
2020

Móveis e utensílios 10% 176 (124) 52 83
Máquinas e equipamentos 19% 125 (85) 40 54
Equipamentos de informática 20% 480 (392) 88 131
Benfeitorias em imóvel 
 de terceiros 7% 619 (245) 374 380

1.400 (846) 554 648
(b) Movimentação do custo e depreciação:

Consolidado

31.12. 
2020 Transf.

Adi- 
ções

Aliena- 
ção e  

baixas

Red. valor  
recupe- 

rável
Depre- 
ciação

31.12. 
2021

Móveis e utensílios 9.861 9 131 (50) – (1.339) 8.612
Máquinas e equi-
pamentos 21.931 – 188 (2) – (4.956) 17.161
Equipamentos de 
informática 1.031 – 71 (8) – (480) 614
Benfeitorias em 
imóvel de terceiros 65.304 (9) 383 (19) – (8.259) 57.400
Outros 28 – – – – – 28
(–) Redução ao 
valor recuperável (1.905) – – – – – (1.905)

96.250 – 773 (79) – (15.034) 81.910
Consolidado

31.12. 
2019 Transf.

Adi- 
ções

Aliena- 
ção e  

baixas

Red. valor  
recupe- 

rável
Depre- 
ciação

31.12. 
2020

Móveis e 
 utensílios 11.005 (14) 221 – – (1.351) 9.861
Máquinas e 
 equipamentos 27.598 30 155 (1.260) – (4.592) 21.931
Equipamentos 
 de informática 1.536 6 94 (28) – (577) 1.031
Benfeitorias em 
 imóvel de 
  terceiros 72.904 (22) 935 – – (8.513) 65.304
Outros 28 – – – – – 28
(–) Redução ao 
valor recuperável – – – – (1.905) – (1.905)

113.071 – 1.405 (1.288) (1.905) (15.033) 96.250
Controladora

31.12.2020
Adi- 

ções
Alienação 

e baixas
Depre- 
ciação 31.12.2021

Móveis e utensílios 83 – (12) (19) 52
Máquinas e equipamentos 54 – (2) (12) 40
Equipamentos de informática 131 4 (47) 88
Benfeitorias imóvel de terceiros 380 58 (20) (44) 374

648 62 (34) (122) 554
Controladora

31.12.2019
Adi- 

ções
Depre- 
ciação 31.12.2020

Móveis e utensílios 98 4 (19) 83
Máquinas e equipamentos 68 – (14) 54
Equipamentos de informática 158 25 (52) 131
Benfeitorias imóvel de terceiros 162 248 (30) 380

486 277 (115) 648
Garantias: Na data das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 
existiam bens do ativo imobilizado oferecidos a terceiros como garantias relacio-
nadas aos empréstimos bancários no valor total de R$ 6.410 (Alienação e Ces-
são Fiduciária, Penhor), conforme detalhado na Nota explicativa nº 20. Valor re-
cuperável do ativo imobilizado (impairment): O Grupo anualmente avalia 
possíveis indícios de problemas com a recuperabilidade dos imobilizados de 
cada Unidade Geradora de Caixas - UGCs. Em 31 de dezembro de 2020, devido 
aos impactos trazidos pela pandemia da COVID-19, o Grupo constituiu provisão 
(impairment) para refletir os valores de realização efetivos dos bens integrantes 
do imobilizado naquela data, no montante de R$ 1.905. Em 31 de dezembro de 
2021, a Administração realizou novo teste de impairment, estimando os valores 
recuperáveis de suas UGCs (cinemas) baseado no valor em uso, determinado 
através dos fluxos de caixa futuros descontados, que serão gerados pelo uso 
contínuo das UGCs. As informações sobre premissas utilizadas no cálculo são 
as mesmas divulgadas na Nota 17. Na avaliação da Administração, embora haja 
sinais de recuperação e mudança do cenário, principalmente pela reabertura das 
salas de cinema e bom desempenho de filmes, o que está em linha com as 
previsões anteriores, o cenário ainda carrega um certo grau de incertezas. O 
fluxo de caixa projetado levou em consideração a experiência passada, os im-
pactos trazidos pela pandemia da COVID-19, principalmente nos próximos dois 
anos, ajustando fatores como o volume de vendas e o aumento dos preços esti-
mados e elevação de despesas em linha com a expectativa de aumento no nível 
de operações da entidade. Custos e despesas com depreciação no período: 
O montante de R$ 15.034 (R$ 15.033 em 31.12.2020) refere-se à depreciação 
de imobilizados reconhecida no resultado do período apresentados como despe-
sas de depreciação, conforme Nota explicativa nº 27. Revisão e ajuste da vida 
útil estimada: O Grupo periodicamente revisa a vida útil econômica estimada do 
seu ativo imobilizado para fins de cálculo da depreciação, bem como para deter-
minar o valor residual dos itens do imobilizado. Durante a última revisão não fo-
ram identificadas mudanças na política de vida útil adotada. 17. Intangível: 
(a) Composição do saldo:

Consolidado

Rubrica

Taxa de  
depre- 

ciação %
Custo  

corrigido

Amorti- 
zação  

acumu- 
lada 31.12.2021 31.12.2020

Direitos autorais 4% 75 (17) 58 59
Sistemas de 
 computadores 5% 1.785 (1.350) 435 345
Direito de uso comercial 7% 1.532 (1.111) 421 506
Ágio combinação de ne-
gócios (i) – 7.637 – 7.637 7.637
Direitos readquiridos (ii) 100% 1.936 (1.936) – –
Contratos de aluguel (ii) 54% 4.244 (2.306) 1.938 2.595

17.209 (6.720) 10.489 11.142
Controladora

Rubrica

Taxa de  
depre- 

ciação %
Custo  

corrigido

Amorti- 
zação  

acumu- 
lada 31.12.2021 31.12.2020

Direitos autorais 4% 75 (17) 58 59
Sistemas de computa-
dores 5% 561 (517) 44 96

636 (534) 102 155
(b) Movimentação do custo e amortização:

Consolidado
31.12.2020 Adições Amortização 31.12.2021

Direitos autorais 59 3 (4) 58
Sistemas de computadores 345 292 (202) 435
Direito de uso comercial 506 – (85) 421
Ágio combinação de negócios (i) 7.637 – – 7.637
Contratos de aluguel (ii) 2.595 – (657) 1.938

11.142 295 (948) 10.489
Consolidado

31.12.2019 Adições Amortização 31.12.2020
Direitos autorais 47 16 (4) 59
Sistemas de computadores 509 26 (190) 345
Direito de uso comercial 590 – (84) 506
Ágio combinação de negócios (i) 7.637 – – 7.637
Direitos readquiridos (ii) 565 – (565) –
Contratos de aluguel (ii) 3.277 – (682) 2.595

12.625 42 (1.525) 11.142
(i) Refere-se ao ágio decorrente da combinação de negócios com as empresas 
Redecine Rio Cinematográfica S.A. e Bombocine Rio Comércio de Alimentos 
S.A. de R$ 5.535, acrescido 34% de impostos diferidos incidentes sobre intan-
gíveis de direitos readquiridos e contratos de aluguéis de R$ 2.102, totalizando 
R$ 7.637. O referido ágio baseia-se na expectativa de rentabilidade futura das 
operações adquiridas e economias de escala que se esperava obter por meio 
das combinações das operações, que não podem ser reconhecidas separada-
mente como um ativo intangível. Em 31 de dezembro de 2020, foi efetuada aná-
lise de impairment e não foi identificado perda. (ii) Refere-se, substancialmente, 
aos ativos intangíveis identificados na combinação de negócios decorrente da 
aquisição das empresas Redecine Rio Cinematográfica S.A. e Bombocine Rio 
Comércio de Alimentos S.A. Os direitos readquiridos estão sendo amortizados 
pelo prazo de 2 anos e os contratos de aluguel o prazo médio de 2,5 anos a 
7,5 anos.

Controladora
31.12.2020 Adições Amortização 31.12.2021

Direitos autorais 59 3 (4) 58
Sistemas de computadores 96 27 (79) 44

155 30 (83) 102
Controladora

31.12.2019 Adições Amortização 31.12.2020
Direitos autorais 46 16 (3) 59
Sistemas de computadores 153 25 (82) 96

199 41 (85) 155
Teste de redução ao valor recuperável: Ágio de expectativa de realidade 
futura: Em 31 de dezembro de 2021, devido aos impactos trazidos pela pande-
mia da COVID 19, o Grupo realizou o teste de recuperabilidade do ágio, sem que 
houvesse a necessidade de reconhecimento de perdas. Para fins do teste de 
redução ao valor recuperável, o ágio foi alocado integralmente para as UGCs do 
Grupo Rio, uma vez que tal ágio teve origem na combinação de negócios reali-
zada em agosto de 2018 com o referido Grupo. O valor recuperável destas UGCs 
foi baseado no valor em uso, determinado através dos fluxos de caixa futuros 
descontados a serem gerados pelo uso contínuo das UGCs. As projeções do 
fluxo de caixa incluíram estimativas específicas para cinco anos e uma taxa de 
crescimento na perpetuidade. A taxa de desconto foi estimada com base na taxa 
média ponderada histórica do custo de capital em que cada UGC opera. As 
projeções levaram em consideração as experiências passadas, os impactos  ra-
zidos pela pandemia da COVID 19, ajustando fatores como o volume de vendas 
e o aumento dos preços estimados para os próximos anos e elevação de despe-
sas em linha com a expectativa de aumento no nível de operações da entidade. 
O valor recuperável estimado para as UGCs foi superior ao seu valor contábil e, 
por esse motivo, nenhuma provisão para redução ao valor recuperável dos ativos 
intangíveis foi contabilizada. As principais premissas utilizadas para estimar o 
valor recuperável estão definidas a seguir. Os valores atribuídos às principais 
premissas representam a avaliação de tendências futuras da Administração em 
setores relevantes e foram baseadas em dados históricos de fontes internas e 
externas.
Em percentual 31.12.2021
Taxa de desconto ao ano 16,63%
Taxa de crescimento perpetuidade ao ano 4,0%
Taxa de crescimento estimado para o LAJIDA 
 (média próximos cinco anos) 8,3%
A taxa de desconto foi estimada após impostos, com base na taxa média ponde-
rada histórica do custo de capital (WACC) em que as UGCs operam, com uma 
taxa de juros de mercado de 16,63% ao ano. As projeções do fluxo de caixa in-
cluíram estimativas para o ano de 2022 em um nível mais baixo de faturamento 
e público, com projeção de aumento gradativo de público a partir de 2023, che-
gando a patamares antecessores à pandemia em 2026, acrescentando a infla-
ção no ticket médio. Foi mantida a previsão de crescimento na perpetuidade. A 
taxa de crescimento na perpetuidade foi determinada com base na estimativa da 
taxa anual composta de crescimento de longo prazo do Lucros antes de juros, 
impostos, depreciação e amortização (LAJIDA), a qual a Administração acredita 
estar consistente com a premissa que um participante de mercado utilizaria. O 
LAJIDA projetado foi estimado levando em consideração a experiência passada, 
ajustado pelos seguintes fatores: • Receitas: Para 2022 em patamares mais bai-
xos que os normais do setor, de 2023 a 2026 considerando crescimento médio 
4,0%, sempre levando em consideração fatores conhecidos sobre o setor de 
exibição no momento da projeção, sem considerar nenhum incremento de novas 
salas; • Custos e despesas: projetados no mesmo exercício das receitas de acor-
do com a dinâmica das UGCs e buscando sinergia das despesas nos itens pos-
síveis; e • Taxa de desconto: 16,63% a.a., elaborada levando em consideração o 
custo médio do capital (WACC). O valor recuperável estimado para a UGC foi 
superior ao seu valor contábil em aproximadamente R$ 30.068. A taxa de des-
conto é uma taxa após os impostos, baseada nos títulos públicos de 10 anos 
emitidos no mercado relevante e na mesma moeda que os fluxos de caixa proje-
tados, ajustada por um prêmio de risco que reflete os riscos adicionais de inves-
timentos em ações e o risco sistemático específicos da UGC. Cinco anos de 
fluxos de caixa foram incluídos no modelo de fluxo de caixa descontado. Uma 
taxa de crescimento na perpetuidade foi determinada pelo menor entre o produ-
to interno bruto (PIB) nominal dos países onde as UGCs operam e a taxa com-
posta anual de longo prazo de crescimento do LAJIDA projetada pela Adminis-
tração. Custos e despesas com amortização no período: O montante de R$ 
948 (R$ 1.525 em 31.12.2020) refere-se à amortização de intangíveis reconhe-
cida no resultado do período, apresentados como despesas de depreciação e 
amortização, conforme Nota explicativa nº 27. 18. Direitos de uso de ativo 
(Consolidado): (a) Composição do saldo:

Taxa de Custo Amortização Consolidado
Rubrica amort. % corrigido acumulada 31.12.2021 31.12.2020
Direito de uso 
 de imóveis (i) 5% a 20% 83.490 (32.489) 51.001 46.015
Direito de uso 
 de projetores (ii) 33% 3.463 (3.463) – 1.155
Direito de uso 
 de arrendamen-
  tos financeiros 
   (iii) 10% 4.070 (1.790) 2.280 2.832

91.023 (37.742) 53.281 50.002
Controladora

Taxa de Custo Amortização
Rubrica amort. % corrigido acumulada 31.12.2021 31.12.2020
Direito de uso 
 de imóveis (ii) 25% 393 (125) 268 355

393 (125) 268 355

(b) Movimentação do custo e amortização:
Consolidado

31.12.2020
Novos  

Contratos
Reajustes e  

prorrogações
Amorti- 

zação 31.12.2021
Direito de uso 
 de imóveis (i) 46.015 – 17.891 (12.905) 51.001
Direito de uso 
 de projetores (ii) 1.155 – – (1.155) –
Direito de uso 
 de arrendamen-
  tos financeiros 
   (iii) 2.832 – – (552) 2.280

50.002 – 17.891 (14.612) 53.281
Consolidado

31.12.2019
Novos  

Contratos
Reajustes e  

prorrogações
Amorti- 

zação 31.12.2020
Direito de uso d
 e imóveis (i) 47.300 393 8.644 (10.322) 46.015
Direito de uso 
 de projetores (ii) 2.309 – – (1.154) 1.155
Direito de uso 
 de arrendamen-
  tos financeiros 
   projetores (iii) 3.387 – – (555) 2.832

52.996 393 8.644 (12.031) 50.002
(i) Direitos de uso de imóveis referem-se a contratos de locação das salas de 
cinemas e escritório administrativo, avaliados conforme previsto do CPC 06/
IFRS16 que entrou em vigor a partir do dia 01.01.2019. (ii) Direitos de uso de 
projetores referem-se a contratos de locação de projetores de exibição cinema-
tográfica, adquiridos no processo de digitalização Virtual Print Fee, avaliados 
conforme previsto do CPC 06/IFRS16 que entrou em vigor a partir do dia 
01.01.2019. (iii) Refere-se ao direito de uso de projetores e caixas de som, que 
com a entrada em vigor do CPC06/IFRS16 foram transferidos do grupo de ativos 
imobilizados, para ativos de direito de uso, tais valores referem-se a projetores e 
equipamentos de som.

Controlada

31.12.2020
Novos  

contratos Amortização 31.12.2021
Direito de uso de imóveis (i) 355 – (87) 268

355 – (87) 268
Controlada

31.12.2019
Novos  

contratos Amortização 31.12.2020
Direito de uso de imóveis (i) – 393 (35) 358

– 393 (35) 358
As movimentações dos direitos de uso estão demonstradas a seguir:

Consolidado
Saldo em 01 de janeiro de 2020 52.996
(+) Reajustes e prorrogações de contratos 8.644
(+) Novos contratos de direito de uso de imóveis 393
(–) Amortização de direito de uso (12.031)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 50.002
(+) Reajustes e prorrogações de contratos 17.891
(+) Novos contratos de direito de uso de imóveis –
(–) Amortização de direito de uso (14.612)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 53.281
Custos e despesas com amortização no período: O montante de R$ 14.612 
(R$ 12.031 em 31.12.2020) refere-se à amortização de direitos de uso reconhe-
cida no resultado do período, na linha de custos com depreciação, conforme 
Nota explicativa nº 27. 19. Fornecedores e outras contas a pagar:

Consolidado Controladora
Nota 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Fornecedores e outras 
 contas a pagar
Fornecedores mercado interno 7.189 3.598 128 122
Partes Relacionadas 30 766 770 398 402
Aluguéis 9.820 6.663 12 16
Energia elétrica 112 280 4 1
Prov. Distrib., veic. telas e desp. (i) 8.148 6.008 1.866 2.059
ECAD (Escritório Central de Arrecadação 
 e Distribuição) 215 – – –
Outros valores a pagar 31 250 3 2

26.281 17.569 2.411 2.602
(i) O saldo apresentado contempla todas as provisões de despesas e custos re-
alizadas pelo Grupo, como valores mais relevantes temos: bônus sobre metas 
alcançadas no exercício de 2019, R$ 1.997; juros por atraso de contas a pagar, 
R$ 1.992; provisões de repasses à distribuidora de filmes - baseado na venda de 
ingressos, R$ 2.691; IPTU, R$ 564; energia elétrica, R$ 506; e demais provisões, 
R$ 398. (a) Composição por vencimento do contas a pagar:

Consolidado Controladora
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Aging contas a pagar
Vencidos 5.293 5.227 413 198
A vencer 06 meses 19.435 7.579 1.998 176
A vencer 07 meses a 12 meses 1.484 4.763 – 2.228
A vencer acima de 12 meses 69 – – –

26.281 17.569 2.411 2.602
20. Empréstimos e financiamentos: Os montantes devidos, termos e prazos 
para cada modalidade de empréstimos são apresentados abaixo:

Consolidado
Modalidade Taxas Garantias 31.12.2021 31.12.2020
Outros empréstimos
Capital de giro 0,46% a 0,8540 a.m. + CDI Recebíveis 3.998 4.140
Capital de giro 0,31% a 1,2 a.m. Recebíveis 12.757 13.971
Recursos BNDES - FAT 1% a.a. + TLP Recebíveis + alienação de máquinas 6.785 6.179
BNDES Procult 2,78% a.a. Recebíveis + alienação de máquinas 3.861 3.586
BNDES Recursos Próprios Indexador IPCA 9% a.a. Recebíveis + alienação de máquinas 1.912 1.584
Resultado Operacional Ajustado sem juros Aval dos acionistas (i) + recebíveis 371 371

29.684 29.831
Fundo setorial audiovisual (FSA)
Fundo setorial audiovisual - Financiamento 0% a 1,0% a.a. Recebíveis + alienação de máquinas 19.951 19.962
(–) Ajuste a valor presente (1.726) (2.990)
Valor presente do FSA - Financiamento (a) 18.225 16.972
Fundo setorial audiovisual - Emergencial 0% a 1,0% a.a. Sem garantias 35.139 16.130
(–) Ajuste a valor presente (5.606) (5.558)
Valor presente do FSA - Financiamento (b) 29.533 10.572
Fundo setorial audiovisual - Investimento Recebíveis + alienação de máquinas 47.688 47.688
(–) Ajuste a valor justo (40.233) (40.921)
Valor justo do FSA - Investimento (c) 7.455 6.767

84.897 64.142
Não circulante 71.642 51.274
Circulante 13.255 12.868

84.897 64.142

(i) Acionistas: O aval aos empréstimos e financiamentos do Grupo são concedi-
dos pelo Sr. Marcos Rocha Magalhães Barros, fundador e responsável legal pela 
pessoa jurídica Agroup Participações S.A., acionista da Cinesystem S.A.

Controladora
Modalidade Taxas Garantias 31.12.2021 31.12.2020
Outros 
 empréstimos
Capital de giro 0,94% a 1,2 a.m. Recebíveis 4.867 5.737

Capital de giro
0,46% a 0,8540 a.m.  

+ CDI Recebíveis 3.998 4.140
8.865 9.677

Não circulante 4.928 7.297
Circulante 3.937 2.380

8.865 9.677
As movimentações realizadas no período são apresentadas abaixo:

Consolidado Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2019 53.676 8.222
Captação de empréstimos e financiamentos 31.517 15.121
Captação com subvenção governamental 16.000 –
(–) Ajuste a valor justo de captações com sub-
venção governamental (5.739) –
Provisão de juros 2.846 697
Pagamentos principal (31.909) (13.666)
Pagamentos juros (2.108) (697)
Ajuste a valor presente 1.828 –
Ajuste a valor justo (1.969) –

Saldo em 31 de dezembro de 2020 64.142 9.677
Captação de empréstimos e financiamentos 440 233
Captação com subvenção governamental 18.000 –
(–) Ajuste a valor justo de captações com 
 subvenção governamental (1.394) –
Provisão de juros 3.046 685
Pagamentos principal (1.367) (1.045)
Pagamentos juros (1.269) (685)
Ajuste a valor presente 2.611 –
Ajuste a valor justo 688 –

Saldo em 31 de dezembro de 2021 84.897 8.865
Cronograma de vencimentos de empréstimos e financiamentos não circulantes:

Consolidado Controladora
Ano 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
2022 – 12.237 – 4.041
2023 19.428 7.794 2.819 2.068
2024 17.627 4.713 1.643 1.188
2025 12.431 12.431 466 –
2026 a 2031 22.156 14.099 – –
Total 71.642 51.274 4.928 7.297
Compromissos (“covenants”): Nos contratos celebrados junto ao BNDES, o 
Grupo dentre as obrigações existentes, as com maior relevância são: • Não con-
tratar, durante a vigência dos contratos, sem prévia anuência do BNDES, qual-
quer endividamento oneroso; • Compor as “Contas Reservas do Serviço da Dívi-
da do BNDES” com respectivos saldos mínimos, apresentados nestas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas na conta denominada títu-
los e valores mobiliários não circulantes, conforme Nota Explicativa nº 10; e • Não 
distribuir dividendos superiores ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) do 
lucro líquido do exercício social anterior. Todas as obrigações acima citadas es-
tão sendo totalmente cumpridas pelo Grupo. Ajuste a valor presente e valor 
justo: (a) Os recursos recebidos pelo Grupo na modalidade de Fundo Setorial 
Audiovisual Financiamento, com taxa de juros zero e 1% a.a., estão apresenta-
dos nesta nota a valor presente, sendo que para determinação do valor presente 
foi utilizada inicialmente a taxa de juros de 11,36% a.a. A diferença entre o valor 
contratual e o valor presente dos empréstimos e financiamentos está sendo tra-
tado como subvenções governamentais, conforme Nota explicativa nº 21. (b) Os 
recursos recebidos na modalidade Fundo Setorial Audiovisual Investimento pos-
suem características diferenciadas em relação aos demais empréstimos, a 
amortização somente ocorrerá se o retorno do complexo (ROA - Resultado Ope-
racional Ajustado) for positivo, sendo o cálculo anual, com prazo de investimento 
de 15 anos, exercício da assinatura do contrato e o vencimento da última parce-
la. Tal valor encontra-se apresentado pelo valor justo, mensurando a expectativa 
de rentabilidade futura de cada complexo, atendendo ao exposto no CPC 48. A 
diferença entre o valor contratual e o valor justo dos empréstimos e financiamen-
tos está sendo tratado como subvenções governamentais, conforme Nota expli-
cativa nº 21. Garantias: Os empréstimos bancários do Grupo estão garantidos 
por aval dos acionistas, por máquinas e equipamentos no valor contábil de R$ 
6.410, conforme Nota explicativa nº 16, títulos e valores mobiliários no montante 
de R$ 45.051, conforme Nota explicativa nº 10. 21. Subvenções governamen-
tais (Consolidado): De acordo com as características dos empréstimos e finan-
ciamentos na modalidade de Fundo Setorial Audiovisual Financiamento e Inves-
timento, o Grupo aplica o CPC 07 (R1) - Subvenção e Assistência Gover- 
namentais, onde benefícios econômicos oriundos de empréstimos governamen-
tais, com taxas de juros abaixo da praticada pelo mercado devem ser tratados 
como subvenções governamentais. A diferença entre o valor justo e presente, 
versus o montante recebido, deve ser tratada como receita diferida e 
amortizada linearmente pelo prazo do contrato. Consolidado
Vinculadas ao Fundo Setorial Audiovisual - 31.12.2021 31.12.2020
 Financiamento 4.659 6.624
Vinculadas ao Fundo Setorial Audiovisual - Emergencial 4.545 5.560
Vinculadas ao Fundo Setorial Audiovisual - Investimento 20.003 20.887

29.207 33.071
Não circulante 23.962 28.160
Circulante 5.245 4.911

29.207 33.071

As movimentações das subvenções governamentais estão demonstradas a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 31.978
Novas liberações 5.739
Apropriação ao resultado (4.646)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 33.071
Novas liberações 1.394
Apropriação ao resultado (5.258)

Saldo em 31 de dezembro de 2021 29.207
22. Passivos de arrendamentos (Consolidado): O Grupo arrenda espaços 
junto a shoppings para instalação de salas de exibição cinematográfica e comer-
cialização de produtos de bomboniere. Os contratos de arrendamento são de 
cinco, dez e quinze anos, e a maioria é renovável no término do exercício de lo-
cação à taxa de mercado. De acordo com o CPC06/IFRS16, pelas característi-
cas dos referidos contratos, a partir de 01.01.2019, os compromissos de arren-
damento passam a ser apresentados no passivo, não mais compondo as 
despesas ou custos com arrendamento, conforme demonstrado a seguir:

Consolidado
31.12.2021 31.12.2020

Passivos de arrendamentos imóveis 65.934 58.242
Passivos de arrendamentos projetores de cinemas 3.522 4.020

69.456 62.262
Não circulante 57.372 51.663
Circulante 12.084 10.599

69.456 62.262
O potencial direito de recuperação de PIS e COFINS embutido na contrapresta-
ção dos arrendamentos estão demonstrados a seguir:

Consolidado Consolidado
31.12.2021 31.12.2020

Fluxos de caixa Nominal
Valor  

presente Nominal
Valor  

presente
Contraprestação do arrendamento 
 de aluguel de imóveis 93.917 65.934 84.313 58.242
Contraprestação do arrendamento 
 de aluguel de projetores de cinemas 3.523 3.522 3.919 4.020
Contraprestação do arrendamento 
 de aluguel 97.440 69.456 88.232 62.262
PIS/COFINS potencial (9,25%) 9.013 6.425 8.161 5.759
Conforme OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº 02/2019, estimamos os fluxos 
de caixa futuros reais, com base em um IGP-M médio de 4,12%, perfazem o 
montante de R$ 58.110 e que a taxa incremental real do Grupo é de 8,04%. 
As movimentações dos passivos de arrendamento estão demonstradas a seguir:

Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019 54.054
Passivos de arrendamentos imóveis de cinema em 
 31 de dezembro de 2019 49.862
Novos passivos de direito de uso imóveis de cinemas 482
(–) Ajuste a valor presente imóveis de cinemas (89)
Reajustes e prorrogações de contratos de imóveis de cinemas 13.429
(–) Ajuste a valor presente reajustes e prorrogações de contratos (4.785)
(–) Abatimentos em contratos de arrendamento de imóveis (iii) (3.920)
(–) Pagamentos de arrendamentos de imóveis de cinemas (i) (3.188)
Resultado negativo do valor presente de imóveis de cinema 6.451

Passivos de arrendamentos imóveis de cinema em 
 31 de dezembro de 2020 58.242
Passivos de arrendamentos projetores de cinemas em 
 31 de dezembro de 2019 4.192
(–) Pagamentos de arrendamentos de projetores de cinemas (ii) (403)
Resultado negativo do valor presente de projetores de cinemas 231

Passivos de arrendamentos projetores de cinemas 
 de dezembro de 2020 4.020
Saldo em 31 de dezembro de 2020 62.262
Passivos de arrendamentos imóveis de cinema em 
 31 de dezembro de 2020 58.242
Reajustes e prorrogações de contratos de imóveis 26.841
(–) Ajuste a valor presente reajustes e prorrogações de contratos (8.950)
(–) Abatimentos em contratos de arrendamento de imóveis (iii) (14.880)
(–) Pagamentos de arrendamentos de imóveis de cinemas (i) (2.354)
Resultado negativo do valor presente de imóveis 7.035

Passivos de arrendamentos imóveis de cinema em 
 31 de dezembro de 2021 65.934
Passivos de arrendamentos projetores de cinemas em 
 31 de dezembro de 2019 4.020
(–) Pagamentos de arrendamentos de projetores de cinemas (ii) (574)
Resultado negativo do valor presente de projetores de cinemas 76

Passivos de arrendamentos projetores de cinemas em 
 31 de dezembro de 2021 3.522
Saldo em 31 de dezembro de 2021 69.456
(i) Referem-se aos aluguéis mínimos pagos nos cinemas e no escritório adminis-
trativo do Grupo. (ii) Referem-se aos aluguéis pagos de projetores de exibição 
nos cinemas do Grupo e de equipamentos de sonorização. (iii) No exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, houve assinatura de acordos que contemplam 
descontos em aluguéis mínimos para os cinemas do Grupo. A redução foi con-
cedida levando em consideração o impacto trazido pela pandemia da COVID-19 
no setor de exibição. 
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CONTADORADIRETORIA

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores do Cinesystem S.A. - Maringá 
- PR. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas da Cinesystem S.A. “Companhia”, identificadas como controladora e 
consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resulta-
do abrangente, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos 
fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras 
informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Cinesystem S.A. 
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para 
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nos-
sa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, es-
tão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos in-
dependentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta-
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, 
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião. Incerteza relevante sobre a continuidade 
operacional: Como mencionado na Nota Explicativa nº 1 às demonstrações fi-
nanceiras, a Companhia e suas Controladas foram severamente afetadas pelos 
impactos decorrentes do Coronavírus, sobretudo, pelas medidas sanitárias im-
postas pelas Autoridades competentes, o que resultou na interrupção de suas 
atividades, e consequente redução da capacidade de gerar caixa para honrar 
seus compromissos. Como resultado, substancialmente desses impactos, a 
Companhia e suas controladas incorreram em prejuízo de R$ 27.950 mil no 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (R$ 44.658 mil - 2020), apresenta 
patrimônio líquido negativo (passivo a descoberto) de R$ 28.997 mil e a Compa-
nhia apresenta excesso de passivo circulante sobre ativo circulante de R$ 
17.500 mil e no consolidado de R$ 42.018 mil. A Administração empreendeu e 
está empreendendo diversas ações para reverter esse cenário, o que se torna 
ainda mais factível frente à redução do avanço da Pandemia e consequente re-
tomada das atividades. Não obstante, algumas das ações não dependem exclu-
sivamente da vontade da Administração, sendo, portanto, difícil estimar o 

 sucesso no desfecho dessas ações. Em 31 de dezembro, essas condições indi-
cam a existência de incertezas relevantes que podem levantar dúvida significati-
va quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas 
controladas. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. 
Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles 
que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa 
auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de 
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como 
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, portanto, não expressamos uma opinião separa-
da sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza relevan-
te relacionada com a continuidade operacional”, determinamos que os assuntos 
descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados 
em nosso relatório. Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado e do 
ativo intangível: Principal assunto de auditoria: Conforme mencionado nas 
notas explicativas nºs 16 e 17, a Companhia possuía registrado na rubrica de 
ativo imobilizado e do intangível o montante consolidado de R$ 81.910 e R$ 
10.489, respectivamente. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia avaliou a existência de indicadores de perda por redução ao valor 
recuperável em relação às suas unidades geradoras de caixa (“UGCs” - Cine-
mas) devido ao cenário econômico atual trazidos pela pandemia do coronavírus 
(COVID-19), o que ocasionou o fechamento dos cinemas e redução do público 
após a reabertura dos cinemas. Para o cálculo do valor recuperável baseado no 
valor em uso do ativo imobilizado e do ativo intangível, utilizou-se do método de 
fluxo de caixa descontado, com base em projeções econômico financeiras. Devi-
do ao grau de julgamento inerente às premissas usadas nas projeções de fluxo 
de caixa, o qual requer um grau significativo de julgamento por parte da Compa-
nhia para determinação da estimativa contábil, e, que pode impactar o valor 
contábil desses ativos imobilizados e intangíveis nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, bem como o valor do investimento registrado pelo 
método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras da controla-
dora, consideramos esse assunto significativo para a nossa auditoria. Como a 
auditoria endereçou esse assunto: Os nossos procedimentos de auditoria in-
cluíram a avaliação do processo de preparação e revisão do plano de negócios, 
orçamento, estudos técnicos e análises do valor recuperável dos ativos da Com-
panhia. Adicionalmente, envolvemos nossos especialistas em finanças corpora-
tivas e avaliações, para avaliar a razoabilidade e consistência dos dados, das 
premissas e a metodologia utilizados na preparação das projeções de fluxos de 
caixa. Também efetuamos a análise da razoabilidade dos cálculos matemáticos 
incluídos em tais documentos e adequação das divulgações efetuadas pela 
Companhia. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos 

 acima descritos, consideramos aceitável o resultado dos cálculos de recuperabi-
lidade do ativo imobilizado e do ativo intangível, bem como as divulgações rela-
cionadas no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
Passivo de arrendamento e renegociação dos contratos de aluguéis: Prin-
cipal assunto de auditoria: Conforme mencionado na nota explicativa nº 22, a 
Companhia realizou negociações dos valores dos aluguéis com proprietários 
dos imóveis onde estão localizadas suas salas de cinema, em razão dos impac-
tos de fechamento temporário de salas e restrições de capacidade impostas 
pelas autoridades governamentais para combater a pandemia da Covid-19. Con-
forme a Deliberação CVM 859, a Companhia utilizou o expediente prático de não 
avaliar se os benefícios relacionados à Covid-19 concedidos a ela, eram modifi-
cações do contrato de arrendamento. Como resultado, a Companhia reconheceu 
R$ 14.880 mil de abatimentos em contratos no exercício de 2021 em sua de-
monstração do resultado. Devido ao grau de julgamento inerente aos aspectos 
da negociação dos abatimentos de valores dos contratos de arrendamento e ao 
atendimento das condições mencionadas na Deliberação CVM 859, que pode-
riam impactar a determinação dos saldos de direitos de uso e passivos de arren-
damento das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, considera-
mos esse assunto significativo para a nossa auditoria. Como a auditoria 
endereçou esse assunto: Os nossos procedimentos de auditoria incluíram, em 
base de amostragem, a leitura, dos contratos de arrendamento, dos aditivos e da 
documentação da renegociação, incluindo os valores e o período dos abatimen-
tos para confirmar o entendimento e a avaliação da Administração. Obtivemos a 
planilha de cálculo dos impactos da aplicação das renegociações, das condições 
sobre modificação dos termos de arrendamento mencionadas na Deliberação 
CVM 859, a observância ao expediente prático e a coerência e lógica dos cálcu-
los matemáticos. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos 
acima descritos, consideramos aceitável e razoáveis as premissas e o julgamen-
to utilizado pela Administração na mensuração do passivo de arrendamento e do 
abatimento de aluguéis registrado na demonstração de resultado, bem como as 
divulgações relacionadas no contexto das demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto. Imposto de renda e contribuição social diferidos: Principal as-
sunto de auditoria: Conforme mencionado na nota explicativa nº 14, a Compa-
nhia possuía registrado o montante de R$ 193.660 de prejuízos fiscais de impos-
to de renda e base negativa de contribuição social, cujo crédito fiscal não foi 
reconhecido. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Companhia 
avaliou a disponibilidade de lucros tributáveis futuros para o reconhecimento do 
ativo fiscal diferido. Diante da incerteza de cenários ocasionado pela pandemia 
da Covid-19, a Administração julgou não haver segurança razoável da 
disponibilidade de lucros tributáveis futuros, e não registrou o ativo diferido. 
Devido ao elevado grau de julgamento inerente aos cenários das projeções de 

disponibilidade de lucros tributáveis futuros, da significância do saldo de prejuízo 
fiscal de imposto de renda e base negativa de contribuição social, e, que pode 
impactar o valor contábil desses ativos e da determinação do resultado do exer-
cício, nas demonstrações financeiras da controladora e do consolidado, conside-
ramos esse assunto significativo para a nossa auditoria.  Como a auditoria en-
dereçou esse assunto Os nossos procedimentos de auditoria incluíram a 
discussão com a Administração sobre a incerteza dos cenários, a avaliação das 
projeções de lucros tributáveis futuros, orçamentos, histórico passado e premis-
sas utilizadas nestas projeções preparadas pela Companhia. Também avaliamos 
a adequação das divulgações efetuadas pela Companhia. Com base nas evi-
dências obtidas por meio dos procedimentos acima descritos, consideramos 
aceitável o julgamento exercido pela Administração de que lucros tributáveis fu-
turos podem não estar disponíveis, e, portanto, que o ativo fiscal diferido não 
deveria ser reconhecido, face as incertezas de cenário decorrentes da pandemia 
Covid-19, bem como as divulgações relacionadas no contexto das demonstra-
ções financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos - Demonstrações do 
valor adicionado As demonstrações individual e consolidada do valor adiciona-
do (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas 
sob a responsabilidade da Administração da Companhia, e apresentadas como 
informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos 
de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações finan-
ceiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas 
demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros 
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com 
os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do 
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado 
foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo 
os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em rela-
ção às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em con-
junto. Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e o relatório do auditor A Administração da Com-
panhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Rela-
tório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras indi-
viduais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de-
monstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de 
outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no tra-
balho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da 

23. Obrigações sociais:
Consolidado Controladora

31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20
Salários a pagar 912 595 247 194
Pensão alimentícia a pagar 4 5 3 3
INSS a recolher 1.422 590 545 145
FGTS a recolher 126 158 27 22
Provisão de férias e encargos 1.602 1.196 378 440
Outras obrigações com empregados 186 212 133 67

4.252 2.756 1.333 871
24. Provisão para contingências (Consolidado): O Grupo é parte envolvida 
em ações cíveis, trabalhistas e tributárias, em andamento, e quando aplicáveis, 
são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as perdas prováveis, 
bem como as de risco de perda possível decorrentes desses processos, são 
estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pela opinião de seus 
consultores legais internos e externos, apresentando os seguintes passivos:

Consolidado
31.12.2021 31.12.2020

Trabalhista 67 136
Tributário 1.086 1.041
Cível e Administrativo 71 37
Total provável 1.224 1.214
A movimentação das provisões de perda provável está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.106
Adições 133
Baixas (53)
Atualização monetária 28

Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.214
Adições 63
Baixas (98)
Atualização monetária 45

Saldo em 31 de dezembro de 2021 1.224
O Grupo tem ações de naturezas trabalhista, tributário, civil e administrativo, en-
volvendo riscos de perda classificados pela Administração como possíveis, com 
base na avaliação de seus assessores legais, para as quais não há provisão 
constituída, conforme composição e estimativa a seguir:

Consolidado
31.12.2021 31.12.2020

Trabalhista 263 242
Tributário 355 90
Cível e Administrativo 65 203
Total possível 683 535
25. Capital social e reservas: (a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, 
o capital social do Grupo permanece inalterado em relação à posição de 31 de 
dezembro de 2020, conforme detalhado abaixo:

31.12.2021

Nº  
ações

Valor 
ações  
totais

% Cap.  
Soc.

Acionista
AGROUP Participações S.A. 13.651.156 13.597 44,08%
Stratus SCP Brasil Fundo de Investimento 
 em Participações 10.201.205 29.290 32,94%
Hamilton Lane Fundo de Investimento 
 em Participações 2.266.933 6.510 7,32%
Homero Frederico Icaza Figner 1.133.467 3.254 3,66%
Luiz Cláudio Zavarize Fernandes 1.858.151 2.499 6,00%
Carlos Emilio Cavaliere Sartório 1.858.151 2.499 6,00%

30.969.063 57.649 100%
(b) Reserva de incentivos de fiscais: Constituída de acordo com o previsto no 
artigo art. 30 da Lei nº 12.973/2014, as subvenções para investimento, inclusive 
mediante isenção ou redução de impostos, concedidas como estímulo à implan-
tação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo 
poder público não serão computadas na determinação do lucro real, desde que 
seja registrada em reserva de lucros. (c) Ajuste avaliação patrimonial: O valor 
líquido apresentado no patrimônio líquido da Companhia no montante de R$ 
(6.520) em 31 de dezembro de 2021 e R$ (6.424) em 31 de dezembro de 2020, 
é composto dos valores contabilizados a título de reorganização societária ocor-
rido em 2014 (R$ 6.712) e da reserva de realização e custo atribuído aos bens 
do ativo imobilizado, cujos detalhes são os seguintes: i. Em 2014, a Companhia 
realizou reorganização societária com a entrada de novo acionista e a compra de 
participação de não controladores em investidas detidas à época. No processo 
de compra destas participações, apurou-se uma diferença entre o valor pago e o 
valor contábil, cujo montante de R$ 6.712, foi registrado na conta de ajuste de 
avaliação patrimonial.

31.12.2021 31.12.2020
Redecine FLN Cinemat. Ltda. (1.979) (1.979)
Bombocine FLN Com de Alim. Ltda. (12) (12)
Redecine CRT Cinemat. Ltda. (1.419) (1.419)
Redecine CWB Cinemat. Ltda. (143) (143)
Bombocine CRT Com. de Alimentos Ltda. (11) (11)
Redecine Litoral Cinemat. Ltda. (2.293) (2.293)
Redecine SLZ Cinematográfica Ltda. (855) (855)

(6.712) (6.712)
ii. Valor referente à reserva de reavaliação existente até 31 de dezembro de 2010 
e custo atribuído aos bens do ativo imobilizado, conforme demonstrado na Nota 
explicativa nº 16, em 31 de dezembro de 2021 é R$ 192 (R$ 288 em 31.12.2020).
(d) Dividendos: O Acordo de Acionistas da Companhia prevê que, a partir do 
exercício de 2015, a Companhia poderá efetuar distribuição de lucros, sendo que 
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido poderá ser destinado para paga-
mento de dividendos mínimos obrigatórios. O montante a distribuir deverá ser 
deliberado em Assembleia Geral, bem como deverá levar em consideração a 
legislação aplicável. 26. Receita líquida de venda:

Consolidado Controladora
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Venda de produto e serviços
 Receita com venda de ingressos 43.195 28.172 – –
 Receita com veiculação de propaganda 1.112 1.184 103 38
 Receita com aluguel de salas para eventos 488 279 – 10
 Receita ingressos coorporativos 
  e verbas filmes 1.934 1.823 156 531
 Receita ingressos escolas, sessões 
  fechadas 996 2.070 53 –
 Vendas de mercadorias - Bomboniere 20.194 12.883 – –
 Outras receitas operacionais 393 326 97 113

68.312 46.737 409 692
Deduções sobre vendas
ICMS (509) (416) – –
PIS (979) (682) (7) (12)
COFINS (4.507) (3.139) (31) (52)
ISS (1.929) (1.367) (9) (17)
Cancelamento de vendas (325) (6) – –

(8.249) (5.610) (47) (81)
60.063 41.127 362 611

27. Despesas por natureza: Consolidado Controladora
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Custos com vendas
 Custos com venda de mercadorias -
  Bomboniere (4.250) (2.735) – –
 Custo com exibição de filmes e 
  veiculação de propagandas (19.342) (13.728) (10) –
 Custos com pessoal (8.068) (5.853) – –
 Custos com manutenção de salas (1.333) (739) – –
 Custos de ocupação (i) (10.443) (8.215) – –
 Custos com água e energia elétrica (5.622) (4.507) – –
 Depreciações e amortizações (ii) (30.301) (28.349) – –
 Outros créditos 1.799 1.511 10 4
Despesas com vendas
Taxa de Administração de cartões (635) (384) – –
Material suporte ao ponto de venda 
  promocional (29) (8) (1) (1)
Mídias (1.656) (1.129) (105) (80)
Assessorias de marketing (407) (320) (404) (312)
Outras despesas com vendas (36) (31) (3) (3)
Despesas gerais e administrativas
 Despesas com pessoal (12.127) (11.838) (5.729) (6.088)
 Despesas com manutenção (718) (724) (10) (12)
 Despesas com ocupação (48) (218) (48) (218)
 Despesas com assessorias (2.323) (1.820) (1.086) (919)
 Despesas com viagens e estadias (233) (282) (169) (213)
 Despesas com depreciação (ii) (293) (240) (293) (240)
 Despesas com mat. de limpeza 
  e escritório (362) (257) (3) (2)
 Despesas tributárias (378) (389) (179) (195)
 Outras despesas administrativas (853) (750) (105) (159)
 Rateio de despesas – – 3.862 2.787

(97.658) (81.005 (4.273) (5.651)
 Custos com vendas (77.560) (62.615) – 4
 Despesas com vendas (2.763) (1.872) (513) (396)
 Despesas gerais e administrativas (17.335) (16.518) (3.760) (5.259)

(97.658) (81.005) (4.273) (5.651)
(i) Os valores pagos a título de aluguel mínimo de salas de cinema e escritório 
administrativo, a partir de 01.01.2019, conforme prevê o CPC06/IFRS16, não 
são mais apresentados na linha de custo de ocupação. Tais valores, passaram a 
tramitar diretamente pela conta do passivo, conforme demonstrado na nota expli-

cativa 22, os valores ainda apresentados nesta linha referem-se aos demais 
custos de ocupação dos cinemas, tais como: aluguel percentual, condomínio, 
fundo de promoções, IPTU, entre outros. (ii) Valores consolidados de deprecia-
ção do período findo em 31 de dezembro de 2021, conforme nota explicativa 16 
- Depreciação Imobilizado: R$ 15.034 (R$ 15.033 em 31.12.2020); nota explica-
tiva 17 - Amortização Intangível: R$ 948 (R$ 1.525 em 31.12.2020); e nota expli-
cativa 18 - Amortização de Direito de uso de ativo: R$ 14.612 (R$ 12.031 em 
31.12.2020). 28. Outras receitas e outras despesas: (a) Outras receitas:

Consolidado Controladora
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Subvenções governamentais (i) 5.258 4.646 – –
Desconto de arrendamentos 
 mercantis - COVID-19 (ii) 14.880 3.920 – –
Resultado na venda de ativo imobilizado 54 – – 15
Reembolso de seguros – 9 – –
Outras 4 25 – –

20.196 8.600 – 15
(i) Apropriados de subvenção governamental, de acordo com os prazos contratu-
ais de cada modalidade de dívida, conforme nota 21. (ii) Valores referentes a 
descontos concedidos em aluguéis mínimos frente aos impactos da pandemia 
da COVID 19. O efeito dos descontos foi reconhecido no resultado, pois não 
afetou os termos contratuais pelo período todo do contrato.
(b) Outras despesas:

Consolidado Controladora
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Resultado venda de ativo imobilizado (i) – (1.251) (12) –
Redução valor recuperável (Impairment) (ii) – (1.905) – –
Estudo de viabilidade investimentos – (284) – (283)

– (3.440) (12) (283)
(i) Os valores apresentados nesta linha referem-se à baixa de ativos imobilizados 
obsoletos e deteriorados. (ii) Reconhecimento de provisão para redução ao valor 
recuperável de ativos imobilizados, frente aos impactos trazidos pela pandemia 
da COVID 19, conforme nota 16.
29. Resultado financeiro líquido:

Consolidado Controladora
31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Tarifas bancárias (167) (1.040) (14) (202)
Juros passivos (6.483) (3.873) (1.391) (793)
IOF (7) (7) (5) (4)
Multas por atraso no recolhimento 
 impostos (27) (50) – (18)
Descontos concedidos (7) – – –
Resultado negativo valor presente 
 empréstimos (2.611) (1.828) – –
Resultado negativo valor justo 
 empréstimos (1.735) (1.066) – –
Resultado negativo valor presente 
 direitos de uso (i) (7.111) (6.682) (33) (6)
Outras despesas financeiras (84) – (2) (2)
Total das despesas financeiras (18.232) (14.546) (1.445) (1.025)
Descontos recebidos 20 36 4 6
Rendimentos com aplicações financeiras 529 272 3 112
Juros ativos 245 12 2 3
Resultado positivo ajuste a valor justo 1.047 3.035 – –
Total das receitas financeiras 1.841 3.355 9 121
Resultado financeiro líquido (16.391) (11.191) (1.436) (904)
(i) Refere-se à realização dos juros do passivo de arrendamento, devido adoção 
do IFRS 16, conforme nota explicativa 22. 30. Partes relacionadas: Abaixo de-
monstramos o resumo das transações com partes relacionadas:

Natureza da Consolidado Controladora
Nota Operação 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Ativo
 Contas a receber Comercial ¹
Contas a receber diretores Comercial ¹ – 10 – 10
Total contas a 
 receber 11 – 10 – 10
Conta corrente acionistas (a)
Agroup Participação S.A. Financeiro 2 31 31 31 31
 Marcos Rocha 
  Magalhães Barros Financeiro 2 527 527 527

527 

 Liviomar Macatrão 
  Pires Costa Financeiro 2 53 53 53 53
Total outros 
 créditos 11 611 611 611 611

Natureza da Consolidado Controladora
Nota  Operação 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Passivo
 Núcleo de Prest. Serv. 
  Adm. Ltda. Comercial ¹ 94 94 94 94
 Eduardo Augusto Vaz 
  Pinto de Souza (a) Financeiro 2 202 202 202 202
 Marcos Rocha 
  Magalhães Barros (a) Financeiro 2 184 184 – –
 Carlos Emilio Cavaliere 
  Sartório (a) Financeiro 2 143 143 51 51
 Luiz Cláudio Zavarize 
  Fernandes (a) Financeiro 2 143 143 51 51
 Maestro Locadora 
  de Veículos S.A Comercial ¹ – 4 – 4
Total fornecedores 19 766 770 398 402
 Créditos partes 
  relacionadas - 
   intercompany 11 Financeiro 2 – – 1.471 –
 Débitos partes relacio-
  na das - caixa único (b)  Financeiro 2 – – 11.521 4.964
Resultado

Natureza da Consolidado Controladora
Nota  Operação 31.12.21 31.12.20 31.12.21 31.12.20

Locação de veículos (c)
Maestro Frotas Comercial ¹ 6 38 6 38
Total em despesas 
 por natureza 27 6 38 6 38
(1) Comercial: Transações comerciais, referentes ao curso normal do negócio 
das empresas envolvidas (2) Financeiro: Operações de conta corrente e caixa 
único e valores a receber de acionistas (a) Os montantes referem-se a valores a 
receber dos acionistas Marcos Rocha Magalhães Barros, Eduardo Augusto Vaz 
Pinto e Liviomar Macatrão Pires Costa, substancialmente compostos por saldos 
que foram pagos ao ECAD - Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (R$ 
1.497) referentes ao acordo firmado de ressarcimento, bem como o reembolso 
parcial de gastos (advogados e auditorias (due dilligence) na transação de cap-
tação de investidor (R$ 996), reembolso de juros e multas de atraso de impostos 
(R$ 167), outros reembolsos (R$ 55), que totalizam R$ 2.715. Dos montantes 
apresentados, os acionistas geraram créditos equivalentes a R$ 2.776, parte dos 
créditos foram abatidos das contas a receber citadas, e parte estão no contas a 
pagar com previsão de pagamento a longo prazo. Os créditos gerados relativos 
à VPF Virtual Print Fee, que é um subsídio pago pelo estúdio/distribuidor aos 
exibidores pelo processo de digitalização de salas de cinema, conforme definido 
no acordo de acionistas, são utilizados para liquidação de tais contas a receber 
de acionistas, caso os créditos sejam superiores, ficarão pendentes como valo-
res a pagar pela Companhia aos acionistas. (b) Em 1º de setembro de 2019, 
aditivado em 1º de setembro de 2020 e 1º de setembro de 2021, a Cinesystem 
S.A. celebrou contrato de caixa único com suas controladas, que por ser a hol-
ding das empresas do Grupo, é a responsável pelo gerenciamento da tesouraria 
das demais empresas controladas, de forma a melhorar a capacidade de gestão 
de recursos financeiros disponíveis. O saldo apresentado na controladora e eli-
minado nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, referente a 
movimentação de caixa único entre empresas do Grupo, está distribuído da se-
guinte forma:
Débitos (créditos) com partes relacionadas - caixa único Controladora
Empresa do Grupo 31.12.2021 31.12.2020
Redecine BRA Cinematográfica S.A. 15.444 10.509
Redecine Rio Cinematográfica S.A. (3.923) (5.545)

11.521 4.964
(c) Os valores apresentados referem-se a serviços contratados de locação de 
veículos para diretoria, junto à Maestro Locadora de Veículos S.A., empresa in-
vestida pelo acionista SCP Brasil Fundo de Investimento em Participações, no 
período findo em 31 de dezembro de 2021, o montante era de (R$ 6), no final do 
período findo em 31 de dezembro de 2020 (R$ 38). As transações comerciais e 
financeiras entre essas entidades são realizadas em condições específicas acor-
dadas entre as partes. Essas operações, devido às suas características especí-
ficas, não são comparáveis com operações semelhantes com partes não relacio-
nadas. Todas as transações entre a Companhia e suas controladas foram 
eliminadas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas. 31. Re-
muneração global da Administração: A Administração das empresas do Gru-
po Cinesystem, conforme estabelecido em seu Estatuto Social, é estruturada por 
um Conselho de Administração e uma Diretoria. A diretoria estatutária é compos-
ta por 08 (oito) cargos: • Presidência; • Diretoria Financeira; • Diretoria de Supe-
rintendência; • Diretoria de Controladoria; • Diretoria de Relação com Investido-
res; • Diretoria de Expansão; Diretoria de Operações; e • Diretoria Comercial. Os 
diretores e um dos membros do Conselho de Administração (Conselheiro Inde-
pendente), são remunerados em bases correntes mensais, sendo que a Admi-
nistração é realizada de forma centralizada, respondendo por todas as empresas 
do Grupo. Em 28 de abril de 2021, os acionistas aprovaram em Assembleia 
Geral Ordinária, a remuneração global anual da Administração no montante de 
R$ 4.000 para o ano de 2021. Durante o período findo em 31 de dezembro de 
2021, o Grupo reconheceu, a título de remuneração global da Administração 
(pró-labore, plano de saúde, seguro e outros), o montante de R$ 1.851 (R$ 2.018 
em 31.12.2020). 32 Prejuízo por ação: (a) Prejuízo básico e diluído por ação: 
O cálculo do lucro (prejuízo) básico por ação foi baseado no lucro líquido (preju-
ízo) atribuído aos detentores de ações ordinárias e na média ponderada de 
ações ordinárias. Movimentação de ações no período:

Controladora
31.12.2021 31.12.2020

Prejuízo do exercício atribuído aos acionistas da
 Companhia (27.950) (44.628)
Média ponderada de número de Ações Ordinárias 30.969 30.969
Resultado básico por ação (0,90) (1,44)
Prejuízo do exercício atribuído aos acionistas da 
 Companhia (27.950) (44.628)
Média ponderada de número de Ações Ordinárias 30.969 30.969
Resultado diluído por ação (0,90) (1,44)

Data
Descrição  
do evento

Ações  
emitidas

Ações em  
poder dos 
acionistas

Média  
Pon- 

derada
1º de janeiro 
 de 2018

Saldo início do 
exercício 19.417.644 19.417.644 19.417.644

08 de agosto 
 de 2018

Emissão ações na 
combinação de ne-

gócios 7.432.604 26.850.248 3.096.918
10 de setembro 
 de 2018

Emissão ações em 
dinheiro 4.118.815 30.969.063 1.372.938

31 de dezembro 
 de 2021

Saldo final do exer-
cício 30.969.063 30.969.063 23.887.501

33. Informações por segmento: Nos três principais segmentos de receitas que 
o Grupo opera, são as seguintes principais espécies de receitas: (a) Bomboniere 
(pipocas, refrigerantes, doces); (b) serviços de exibição cinematográfica; (c) ou-
tras receitas, que incluem a veiculação de propagandas em tela e de aluguéis de 
salas para eventos. Os segmentos, apesar da direta dependência, são analisa-
dos de forma separada pela Administração, com base na receita líquida, descon-
tados apenas dos custos diretos dos segmentos (custos com venda de merca-
dorias, custos com exibição de filmes e propaganda).

Bomboniere Ingressos Outras Receitas Total
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020

Receita líquida do segmento reportável 18.619 11.778 37.452 24.365 3.992 4.984 60.063 41.127
Custos diretos por segmento (4.250) (2.735) (18.604) (12.694) (738) (1.034) (23.592) (16.463)
Custo do segmento reportável (4.250) (2.735) (18.604) (12.694) (738) (1.034) (23.592) (16.463)
Lucro bruto do segmento reportável 14.369 9.043 18.848 11.671 3.254 3.950 36.471 24.664
Custos com pessoal – – – – – – (8.068) (5.853)
Custos com manutenção de salas – – – – – – (1.333) (739)
Custos de ocupação (i) – – – – – – (10.443) (8.215)
Custos com água e energia elétrica – – – – – – (5.622) (4.507)
Depreciações e amortizações (ii) – – – – – – (30.301) (28.349)
(–) Outros créditos – – – – – – 1.799 1.511
Custos indiretos não mensuráveis 
 por segmento – – – – – – (53.968) (46.152)
Lucro bruto – – – – – – (17.497) (21.488)
34. Instrumentos financeiros (a) Fatores de risco financeiro: Os negócios, resultados operacionais, situação financeira e perspectivas do Grupo poderão ser 
prejudicados, entre outros, pelos seguintes fatores: (a) dependência da produção e da qualidade dos filmes exibidos; (b) resultados variam de exercício para exer-
cício de acordo com a concentração de lançamentos de filmes; (c) interrupções, falhas e falta de aprimoramento de sistemas de vendas; (d) concorrência de outros 
operadores nos mercados onde atuamos; (e) propagação de canais de exibição de filmes; (f) competição proveniente de outros setores de entretenimento; (g) de-
sempenho e atratividade do shopping center onde estamos localizados; (h) pirataria de filmes que exibimos; (i) crise no fornecimento de energia elétrica. O Grupo 
não possui uma política formalizada de gerenciamento de risco. No entanto, possui diretrizes internas que norteiam a gestão dos riscos identificados. O Grupo en-
tende que os riscos indicados não são relevantes a ponto de exigir uma política formalizada, caso esse cenário seja alterado, o Grupo se adequará às novas cir-
cunstâncias. Risco de liquidez: É um risco para o Grupo não dispor de recursos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de des-
casamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e os pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de 
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria. A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos do 
Grupo, por faixas de vencimento, correspondentes ao exercício remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento. Os valores divulgados 
na tabela são os fluxos de caixa contratados.

Consolidado
Menos de  

um ano
Entre um  

e dois anos
Entre dois  

e cinco anos
Acima de  

cinco anos
Total a Valor  

nominal
Total a Valor  

presente
Em 31 de dezembro de 2021 69.860 33.900 43.990 74.724 222.474 180.634
 Empréstimos e financiamentos 13.702 19.428 32.058 33.565 98.753 84.897
 Fornecedores 26.281 – – – 26.281 26.281
 Passivos de arrendamentos 29.877 14.472 11.932 41.159 97.440 69.456
Em 31 de dezembro de 2020 49.523 37.507 26.400 73.309 186.739 143.973
 Empréstimos e financiamentos 13.440 29.125 13.744 24.629 80.938 64.142
 Fornecedores 17.569 – – – 17.569 17.569
 Passivos de arrendamentos 18.514 8.382 12.656 48.680 88.232 62.262
Análise de sensibilidade: Os empréstimos e financiamentos do Grupo são afetados pela variação nas taxas de juros, tais como: TJLP, IPCA, Selic e CDI. Na 
análise são considerados três cenários, sendo o provável o adotado atualmente pelo Grupo, com os níveis de mercado vigentes na data do encerramento do ba-
lanço e outros dois cenários, o cenário I, considerando 10% de incremento nas taxas de juros e o cenário II, 20% de incremento.

Consolidado
31.12.2021

Operação Indexador Risco Cenário provável Cenário I Cenário II
Capital de giro CDI Aumento do CDI (177) (194) (212)
Recursos BNDES - FAT TLP Aumento do TLP (314) (346) (377)

(491) (540) (589)
Controladora

31.12.2021
Operação Indexador Risco Cenário provável Cenário I Cenário II
Capital de giro CDI Aumento do CDI (177) (194) (212)

(177) (194) (212)
Gestão de capital (Consolidado): Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade do Grupo para oferecer 
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. O Grupo monitora o capi-
tal usando um índice de alavancagem representado pela dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido. A dívida líquida é calculada como o total do passivo (confor-
me apresentado no balanço patrimonial), menos caixa e equivalentes de caixa. Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezem-
bro de 2020 podem ser assim sumarizados:

Consolidado
31.12.2021 31.12.2020

Total do passivo 219.467 185.829
Menos: caixa e equivalentes de caixa (19.787) (8.225)
Menos: Títulos e valores mobiliários (5.051) (5.393)
Dívida líquida 194.629 172.211
Total do patrimônio líquido (passivo a descoberto) (28.997) (1.047)
Índice de alavancagem financeira (i) (6,71) (164,48)
(i) A alavancagem financeira do Grupo apresentou melhora versus o ano de 
2020, mas ambos exercícios sofreram forte impacto da pandemia do  
COVID-19. Estimativas do valor justo (Consolidado)”: Pressupõe-se que os 
saldos das contas a receber de clientes, contas a pagar aos fornecedores, me-
nos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de 
seus valores justos. A tabela abaixo classifica os instrumentos financeiros conta-
bilizados ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os diferentes ní-
veis foram definidos como segue: • Preços cotados (não ajustados) em merca-
dos ativos para ativos e passivos idênticos (Nível 1). • Informações, além dos 
preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado para o 
ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou 
seja, derivados dos preços) (Nível 2). • Informações para os ativos ou passivos 
que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou seja, premissas 
não observáveis) (Nível 3). A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos do 
Grupo mensurados ao valor justo em 31 de dezembro de 2021:

Consolidado
31.12.2021

Passivos Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo Total
Passivos financeiros ao valor justo por meio de resultado
Fundo setorial audiovisual - Financiamento – 18.225 – 18.225
Fundo setorial audiovisual - Emergencial – 29.533 – 29.533
Fundo setorial audiovisual - Investimento – – 7.455 7.455

Total do passivo – 47.758 7.455 55.213
Consolidado
31.12.2020

Passivos Nível 1 Nível 2 Nível 3 Saldo Total
Passivos financeiros ao valor justo por meio de resultado
Fundo setorial audiovisual - Financiamento – 16.972 – 16.972
Fundo setorial audiovisual - Emergencial – 10.572 – 10.572
Fundo setorial audiovisual - Investimento – – 6.767 6.767

Total do passivo – 27.544 6.767 34.311
O Grupo não possui instrumentos financeiros mensurados ao valor justo nos níveis 
1. Não houve transferência entre os Níveis durante o exercício. Instrumentos finan-
ceiros - Nível 3 (Consolidado): A tabela a seguir apresenta as mudanças nos ins-
trumentos de Nível 3 para o período findo em 31 de dezembro de 2021:

Consolidado
31.12.2021 31.12.2020

Saldo inicial 6.767 8.871
Redução por ROA a pagar – (135)
Ganhos e perdas reconhecidos no resultado 688 (1.969)
Saldo final 7.455 6.767
Total de ganhos (perdas) no exercício 
 incluídos no resultado (688) 1.969
Instrumentos financeiros por categoria
Ativos, conforme balanço Consolidado Controladora
 patrimonial 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa 19.787 8.225 12 24
Títulos e valores mobiliários 5.051 5.393 70 70
Contas a receber de clientes 6.054 1.521 1.593 68
Outros créditos 1.666 1.666 708 978

Passivos, conforme balanço Consolidado Controladora
 patrimonial 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020
Custo amortizado
Fornecedores 26.281 17.569 2.411 2.602
Passivos de arrendamentos 69.456 62.262 284 358
Empréstimos e 
 financiamentos 29.684 29.831 8.865 9.677
Partes relacionadas 
 (nota 29) – – 11.521 4.964
Valor justo por meio de resultado
Empréstimos e 
 financiamentos 55.213 34.311 – –

Qualidade do crédito dos ativos financeiros (Consolidado):
Consolidado

Conta corrente e depósitos bancários 31.12.2021 31.12.2020
 De curto prazo
  B 18.967 7.966
  Sem classificação 184 22

19.151 7.988
Contas a receber e outros créditos
 De curto prazo
  EE 4.413 436
  Sem classificação 2.195 2.532

6.608 2.968
 Contas a receber e outros créditos
  De longo prazo
  Sem classificação 1.304 769

1.304 769
 Títulos e valores mobiliários
  De longo prazo
  BB- 5.051 5.393

5.051 5.393
32.114 17.118

A qualidade dos créditos dos ativos financeiros que não estão vencidos ou impai-
red é avaliada mediante referência às classificações externas de crédito (Stan-
dard & Poor’s). 35 Cobertura de seguros - Consolidado (Não revisado): O 
Grupo adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a 
riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2021, o Gru-
po possuía apólice de seguro com global de indenização (exceto responsabilida-
de civil) e de responsabilidade civil junto à Sompo Seguros, com as coberturas 
abaixo citadas: Consolidado

31.12.2021

Coberturas
Limite global  

de indenização
Incêndio, raio e explosão 21.560
Danos elétricos 1.100
Tumultos e greves 110
Derrame de chuveiros automáticos 550
Perda ou pagamento de aluguel 436
Vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo e fumaça 660
Equipamentos eletrônicos sem roubo 385
Roubo de valores no interior do estabelecimento 77
Responsabilidade civil estabelecimento comercial 500
Vazamento acidental de Tanques 220
Alagamento inundação 110
Despesas fixas básicas 660

26.368
Consolidado

31.12.2021

Cinema

Valor do mínimo  
de indenização  

por complexo
Maceió-AL 21.560
São Paulo-SP 20.900
Ananindeua-PA 18.700
Rio de Janeiro-RJ (Sulacap) 16.940
Rio de Janeiro-RJ (Américas) 16.940
Rio de Janeiro-RJ (Itaboraí) 13.860
Paulista-PE 13.860
Santarém-PA 12.320
Florianópolis-SC 10.780
Rio de Janeiro-RJ (Bangu) 9.240
Rio de Janeiro-RJ (Irajá) 9.240
Rio de Janeiro-RJ (Ilha) 9.240
Curitiba-PR 9.240
Praia Grande-SP 9.240
São Luis-MA 9.240
Londrina-PR 9.240
Vila Velha-ES 9.240
Arapiraca-AL 9.240
Rio de Janeiro-RJ (Recreio) 7.700
Curitiba-PR (Portão) 7.700
Curitiba-PR (Hauer) 7.700
São Leopoldo-RS 7.700
Imperatriz-MA 7.700
Hortolândia-SP 7.700
Rio Grande-RS 6.160
Paranaguá-PR 3.080
Escritório Maringá-PR 660

285.120
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             RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a rela-
tar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança 
pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A Administra-
ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elabora-
ção de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações finan-
ceiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação 
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, 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 e suas controladas ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encer-
ramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e 
suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do audi-
tor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolida-
das: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de 

distorção relevante, 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 eventu-
ais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações fi-
nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avalia-
mos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos 
e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nos-
sa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 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. • Obtivemos 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 eficá-
cia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a 

 adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos so-
bre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil 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 signi-
ficativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e 
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação 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 e suas contro-
ladas a não mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusi-
ve as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatí-
vel com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demons-
trações financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela dire-
ção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, 
pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 

 governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos traba-
lhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclu-
sive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, te-
nham sido identificadas durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos 
responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comuni-
camos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as res-
pectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os 
responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados 
como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercí-
cio corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de audito-
ria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que 
lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em 
circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser 
comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comu-
nicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da 
comunicação para o interesse público.

Curitiba, 18 de março de 2022

Mazars Auditores Independentes Éverton Araken Paetzold 
CRC 2SP023701/O-8 - PR Contador - CRC 1PR 047.959/O-9
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