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Relatório da Administração
O ano de 2021 foi mais desafiador do que projetávamos inicialmente. Começamos o ano com uma nova onda da pandemia, que trouxe impacto para nossa operação com fechamento de lojas e redução de horário de funcionamento com
impactos até o mês de maio. Após o termino das restrições de funcionamento, começamos a perceber uma contração do fluxo de consumidores em lojas. Esses dois acontecimentos trouxeram frustração de vendas que pôde ser observada
em diversos segmentos e estados. Claramente a redução de capital circulando na economia com o término dos estímulos governamentais, os elevados níveis de desemprego e inflação dos itens básicos, consumiu parte relevante da renda
dos consumidores. Adicionalmente durante praticamente todo o ano convivemos com pressão do lado dos fornecedores para aumento no custo dos produtos comercializados, além de sofrermos com elevado nível de ruptura no abastecimento da indústria. Essas duas situações nos levaram a operar com níveis de cobertura de estoque acima do nosso histórico. Em adequação ao novo cenário de consumo, renegociamos custos de aluguel, ajustamos o quadro operacional
e avançamos no desenvolvimento dos canais que agregam rentabilidade ao negócio como Marketplace in e Serviços Financeiros ofertados em lojas. Mesmo convivendo com esse cenário desafiador, seguimos firmes na execução dos
nossos projetos estruturantes e na expansão de lojas físicas. Durante o ano, inauguramos 62 lojas e encerramos outras 6, totalizando um acréscimo de 56 unidades em nosso parque de lojas, o que representa a maior expansão efetuada
na história da Companhia, adicionando assim 2 milhões de novos consumidores em nossa base de clientes. Além disso, concluímos a implantação de uma ferramenta de CRM da Oracle, chegamos a mais de 700 mil cartões Casa&Vídeo
ativados, iniciamos a operação de Marketplace in que já conta com mais de 90 mil SKUs operando em nossa plataforma, e finalizamos a integração dos estoques das lojas com nossa operação de e-commerce. Graças a essa integração, já
somos capazes de oferecer aos nossos clientes a operação de pick up store em até 3 horas após a compra em nosso e-commerce e entrega em domicílio em até 24 horas. Avançamos também em temas relacionados à gestão de pessoas e
politicas ESG, sendo mais uma vez reconhecido pela GPTW como uma das melhores empresas de varejo para se trabalhar no Brasil, além de implantarmos nossa primeira fazenda de geração de energia solar no estado do Rio de Janeiro.
Outro fato relevante e não recorrente reconhecido em nosso resultado do ano de 2021 foi o lançamento contábil do impacto positivo no valor total de R$ 26 milhões, referente à decisão transitada em julgado no STF que definiu a exclusão do
ICMS destacado da base de cálculo para apuração do PIS e COFINS. Ainda em 2021, obtivemos a autorização judicial para iniciarmos a compensação desses créditos em nossas apurações com impacto em caixa ao longo do ano de 2022.
O impacto contábil positivo gerado por essa decisão foi excluído das demonstrações ajustadas apresentadas neste relatório. Reforçando a confiança do mercado financeiro na Companhia, em agosto de 2021 fizemos a primeira emissão de
divida a mercado (CRI) alongando o prazo médio do endividamento com menor custo de captação quando comparado com os custos de emissões anteriores. Apesar do cenário desafiador, temos confiança na estratégia que estamos implementando. Seguiremos no avanço do nosso ecossistema, utilizando a expansão do nosso parque de lojas como peça chave para nossa estratégia omnicanal com redução do leadtime de entrega das compras on-line e melhora da experiência
de compra nas nossas lojas e no e-commerce. O avanço do nosso ecossistema reforçará alavancagem operacional da Companhia via aumento de receita com diluição de custo fixo. Diretoria Executiva.
Balanços patrimoniais em 31/12/21 e 2020 Em MR$
Controladora
Nota
2021
2020
Ativo
1.430.972
1.191.657
Ativo circulante
636.423
520.540
Caixa e equivalentes de caixa
4
103.344
163.838
TVM
5
30.868
8.077
Contas a receber de clientes
6
66.693
52.253
Estoques
7
308.703
237.273
Impostos e contribuições a recuperar
8
96.623
48.332
Instrumentos financeiros derivativos
28.3
Outros
30.193
10.767
Não circulante
794.549
671.117
Depósitos judiciais
9
50.590
73.931
Impostos e contribuições a recuperar
8
931
1.069
Instrumentos financeiros derivativos
18.146
IR e C.S. diferidos
14
10.322
21.409
Investimento
11
9.213
9.121
Imobilizado
12
237.189
137.561
Direito de uso - arrendamento mercantil
19
331.757
296.047
Intangível
13
133.139
128.717
Outros
3.262
3.262
Passivo e patrimônio líquido
1.430.972
1.191.657
Passivo circulante
752.145
615.353
Fornecedores
15
357.157
360.947
Antecipação de fornecedores a pagar
16
101.921
40.052
Empréstimos e financiamentos
18
58.566
28.564
Instrumentos financeiros derivativos
28.3
16.074
964
Impostos e contribuições a recolher
17
59.397
63.588
Arrendamento mercantil
19
106.193
74.083
Salários e encargos a recolher
10.782
12.509
Aluguéis a pagar
16.838
16.205
Dividendos a pagar
3.328
Adiantamento de clientes
4.524
6.249
Outros
17.365
12.192
Não circulante
555.279
455.102
Empréstimos e financiamentos
18
173.290
47.550
Impostos e contribuições a recolher
17
99.579
134.894
Arrendamento mercantil
19
252.141
239.950
Credores - recuperação judicial
10
17.681
22.874
Adiantamento de clientes
5.758
3.917
Provisão para litígios e demandas judiciais
20
6.569
5.872
Outros
261
45
Patrimônio líquido
21
123.548
121.202
Capital social
109.356
157.107
Reserva de capital
11.846
11.846
Ajustes de avaliação patrimonial
(1.054)
Reservas de lucros
3.400
Prejuízos acumulados
(47.751)
Demonstrações dos resultados em 31/12/21 e 2020 Em MR$
Controladora
Nota
2021
2020
Receita líquida com venda de mercadorias e serviços 23
1.263.284
1.115.697
Custo das mercadorias vendidas
24
(816.827)
(736.590)
Lucro bruto
446.457
379.107
Receitas (despesas) operacionais
Despesas comerciais
25
(142.520)
(112.682)
Despesas gerais e administrativas
25
(240.306)
(187.864)
Outras receitas (despesas) operacionais
25
4.184
7.585
Equivalência patrimonial
11
92
33
Lucro operacional antes do resultado financeiro
67.907
86.179
Receitas financeiras
26
57.298
32.813
Despesas financeiras
26
(99.028)
(67.541)
Lucro antes dos impostos
26.177
51.451
IR e C.S.
14
(10.646)
(16.240)
Lucro do exercício
15.531
35.211
Resultado por ação - básico (em Reais)
22
0,02
0,03
Resultado por ação - diluído (em Reais)
22
0,02
0,03

Consolidado
2021
2020
1.425.635
1.186.445
637.207
521.313
103.385
163.887
30.868
8.077
66.888
52.448
308.703
237.273
96.705
48.394
30.658
11.234
788.428
665.132
50.647
73.988
931
1.069
18.146
12.545
23.645
238.001
138.404
331.757
296.047
133.139
128.717
3.262
3.262
1.425.635
1.186.445
746.808
610.141
351.760
355.696
101.921
40.052
58.566
28.564
16.074
964
59.457
63.627
106.193
74.083
10.782
12.509
16.838
16.205
3.328
4.524
6.249
17.365
12.192
555.279
455.102
173.290
47.550
99.579
134.894
252.141
239.950
17.681
22.874
5.758
3.917
6.569
5.872
261
45
123.548
121.202
109.356
157.107
11.846
11.846
(1.054)
3.400
(47.751)
Consolidado
2021
2020
1.263.284
1.115.697
(816.827)
(736.590)
446.457
379.107
(142.520)
(240.351)
4.360
67.946
57.298
(99.033)
26.211
(10.680)
15.531
0,02
0,02

(112.682)
(187.901)
7.672
86.196
32.813
(67.545)
51.464
(16.253)
35.211
0,03
0,03

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31/12/21 e 2020 Em MR$
Reserva
Ajustes
para paReser- de avaPregamento Re- va para liação juízos
Capital baseado serva investi- patrimo- acumusocial em ações legal mento
nial
lados Total
Saldos em 31/12/19
124.107
8.037
- (82.962) 49.182
Aumento de capital social (Nota 21)
33.000
- 33.000
Plano de remuneração baseado em ações (Nota 21)
3.809
- 3.809
Lucro líquido do exercício
- 35.211 35.211
Saldos em 31/12/20
157.107
11.846
- (47.751) 121.202
Redução de capital social (Nota 21)
(47.751)
- 47.751
Derivativos (Nota 28.4)
(1.054)
- (1.054)
Lucro líquido do exercício
- 15.531 15.531
Constituição de reserva legal (Nota 21)
776
(776)
Dividendos intercalares (Nota 21)
- (8.803) (8.803)
Constituição de dividendos (Nota 21)
- (3.328) (3.328)
Constituição de reserva de lucros
- 2.624
- (2.624)
Saldos em 31/12/21
109.356
11.846
776 2.624 (1.054)
- 123.548
Demonstrações dos fluxos de caixa em 31/12/21 e 2020 Em MR$
Atividades operacionais
Lucro antes dos impostos sobre o lucro
Ajuste de itens sem desembolso de caixa para conciliação do lucro antes
do imposto com o fluxo de caixa
Depreciação e amortização
Amortização direito de uso - arrendamento mercantil
Provisão para perda de valores irrecuperáveis e obsolescência de estoque
Perda com baixa de imobilizado e intangível
Ajuste ao valor presente
Juros, variação monetária e desconto de fornecedores
Variação do valor justo de derivativos
Equivalência patrimonial
Remuneração baseada em ações
Provisão para contingências
Variações de ativos e passivos operacionais
Contas a receber de clientes e outras contas a receber
Estoques
Impostos e contribuições a recuperar
Outros ativos circulantes
Depósitos judiciais
Outros ativos não circulantes
Fornecedores
Antecipação de fornecedores a pagar
Salários e encargos a recolher
Aluguéis a pagar
Impostos e contribuições a pagar
Outros passivos circulantes
Outros passivos não circulantes
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos
IR e C.S. pagos
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Atividades de investimento
TVM
Aquisições de imobilizado
Aquisições de intangíveis
Caixa líquido aplicado em atividades de investimento
Atividades de financiamento
Captações de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Pagamento de passivos de arrendamento mercantil
Operações com derivativos
Pagamentos de debêntures
Aumento de capital
Pagamento de dividendos
Pagamento de credores - Plano de Recuperação Judicial
Caixa líquido aplicado em atividades de financiamento
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31/12/21 e 2020 Em MR$
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Lucro do exercício
15.531
35.211
15.531
35.211
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.054)
(1.054)
Total de resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos
14.477
35.211
14.477
35.211
Notas Explicativas: 1. Contexto operacional: A Casa & Vídeo Brasil S.A. continuará a ser praticada. Além disso, com a entrada do fundo de investimento
(“Casa & Vídeo” ou “Cia.”), é uma S.A. de capital fechado com sede na cidade como controlador da Cia., diversas medidas de melhoria em governança foram
do RJ, possuindo como atividade preponderante o comércio varejista no mode- colocadas em prática e continuarão a ser desenvolvidas ao longo dos próximos
lo de autosserviço, sendo suas principais categorias de comercialização, os anos. Assim, as DFs foram preparadas com base no pressuposto de continuidaprodutos de utilidade doméstica, connect (celulares e smartphones), eletropor- de operacional dos negócios da Cia. Consolidação: As DFs consolidadas são
táteis, climatização, cama, mesa e banho, bricolagem, conveniência, lazer, den- compostas pelas DFs da Cia. e de sua controlada integral CVTRJ Trading e
tre outros. A Cia. continua em forte expansão de forma sustentável, buscando Distribuidora (“CVTRJ” - controlada desde 1/10/12. A controlada é integralmente
soluções para equipar a casa da família brasileira. Nessa estratégia, incrementou consolidada a partir da data de aquisição, data na qual a Cia. obtém o controle,
em 2021 o parque de lojas com 56 novas lojas (62 inauguradas e 6 encerradas), e continua a ser consolidada até a data em que esse controle deixe de existir. O
encerrando o ano com 209 lojas, sendo 21 no modelo “Perto” e 188 no modelo exercício social da controlada é coincidente com os da controladora e as políticas
tradicional. As lojas no modelo “Perto” são lojas totalmente conectadas na plata- contábeis foram aplicadas de forma uniforme. O processo de consolidação das
forma digital Omnichannel com venda física e digital assistida, operando com até contas patrimoniais e o resultado das empresas corresponde à soma horizontal
200m2 e sortimento disponível de até 1.000 “SKUs” na loja e demais produtos dos saldos das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua
com oferta no site. Para suportar a estratégia de crescimento acelerado, em 2021 natureza, complementada com as eliminações: (i)participações da controladora
a Cia. fez sua primeira emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) no capital, reservas e resultados acumulados da empresa consolidada; (ii)dos
integralmente colocada à mercado no valor total de R$ 100 milhões. Em 2021, a saldos de contas correntes e outros saldos integrantes do ativo e/ou passivo,
Cia. continuou avançando na estratégia de vendas on-line, reduzindo o prazo de mantidos entre as Cias.; e (iii) dos saldos de receitas e despesas, bem como de
entrega e aumento a participação na venda total. Ainda sobre as vendas digitais, lucros não realizados, quando aplicável, decorrentes de negócios entre as eminiciamos o “Marketplace in”, operação que utiliza o site como vitrine de produtos presas consolidadas. Nas DFs individuais, o investimento em sua controlada é
complementares ao sortimento, nessa modalidade de vendas a Cia. recebe co- contabilizado com base no método da equivalência patrimonial. 3. Políticas
missão do volume vendido, melhorando as margens do canal digital. Ainda como contábeis: 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa
estratégia de diferenciação ao longo dos anos, a Cia. vem desenvolvendo suas incluem caixa, contas bancárias e investimentos com liquidez imediata e com
marcas próprias de produtos. Essas marcas representaram 8,8% do faturamen- baixo risco de variação no valor de mercado que são mantidos com a finalidade
to total da Cia. A operação do Cartão Private Label com a bandeira própria “Casa de atender a compromissos de curto prazo da Cia. Para que um ativo seja qua& Vídeo” continua sendo uma importante ferramenta de fidelização; em 2021 lificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em
possui mais de 700 mil cartões emitidos e ativados. Essa operação representou um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de variação de seu
19,8% nas vendas em 2021. Em 31/12/21, a Cia. apresenta capital circulante valor. Por conseguinte, um investimento normalmente se qualifica como equivalíquido negativo de R$109.601 (R$88.828 em 31/12/20). Entre 2020 e 2021, lente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, de três
houve um aumento do capital circulante líquido negativo dado o reconhecimen- meses ou menos, a contar da data da aquisição. Esses investimentos são avato CPC06(R2) / IFRS 16 – Arrendamento mercantil. A Cia. vem buscando a liados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e marcados a mercamelhoria de sua posição de capital circulante líquido, por meio da estratégia de do sendo o ganho ou a perda registrada no resultado do exercício. 3.2. Contas
crescimento, melhorias operacionais, melhores margens e geração de caixa a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas e mantioperacional positiva. Uma estratégia importante na estrutura de capital de giro é das nos balanços pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos
a eficiência na gestão dos níveis de estoque que aliada à uma estratégia de que não apresenta diferença relevante para o valor presente destes. A provisão
gerenciamento ao financiamento do estoque permite que seu ciclo de capital de para perda do valor recuperável, se aplicável, é estabelecida quando existe uma
giro seja financiado. Com um modelo escalável de alto retorno, oferecendo pro- evidência objetiva de que a Cia. não será capaz de cobrar todos os valores dedutos de qualidade com preço baixo e um amplo sortimento, a Administração vidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. 3.3. Estoques:
entende que possui resultado, estrutura operacional e geração de caixa suficien- Os estoques são avaliados ao custo médio ponderado histórico. Porém, a cada
te para manter o ritmo de expansão realizada bem como a melhoria da alavan- encerramento de exercício, a Cia. promove ajustes para que os seus estoques
cagem operacional trazida por essa expansão, com manutenção e diluição dos sejam apresentados nas DFs ao custo histórico ou valor realizável líquido, dos
níveis de custos administrativos e do Centro de Distribuição. Os administradores dois o menor. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso
estão confiantes que essa estratégia, juntamente com o crescimento nas vendas normal dos negócios, menos os custos estimados necessários para a realização
on-line e demais projetos estruturais implementados nos últimos anos, permitirá da venda, incluindo nestes os impostos sobre vendas. O cálculo para se chegar
o contínuo crescimento da Cia. Covid-19: Em março de 2020, a Organização ao valor realizável líquido é feito para cada item, ou grupo de itens semelhantes.
Mundial de Saúde - OMS decretou pandemia com o surto do Coronavírus (Co- Os estoques da Cia. em sua totalidade são apresentados no circulante, pois
vid-19). A pandemia já demonstrou ter impactos relevantes, incluindo o fecha- espera-se que no curso normal das atividades estes sejam vendidos dentro de
mento de estabelecimentos comerciais, isolamento, condições desafiadoras de até doze meses. 3.4. Depósitos judiciais: Existem situações em que a Cia.
trabalho e dificuldades da cadeia de suprimentos. Seguindo as orientações dos questiona a legitimidade de determinados passivos ou ações movidas contra si.
Ofícios Circulares/CVM/SNC/SEP nº 02/20 e nº 03/200, e levando em conside- Por conta desses questionamentos, por ordem judicial ou por estratégia da próração o cenário econômico e os riscos e incertezas advindos dos impactos do pria administração, os valores em questão podem ser depositados em juízo, sem
Covid-19, a Cia. revisou as estimativas contábeis relacionadas abaixo: (i) Valor que haja a caracterização da liquidação do passivo. São inicialmente registrados
de recuperação dos estoques; (ii) Taxas de juros utilizadas para descontos a pelo valor de desembolso do depósito e subsequentemente atualizados pelos
valor presente; e (iii) Avaliação de não recuperação dos ativos não-financeiros. indexadores aplicáveis. 3.5. Arrendamentos: A Cia. avalia, na data de início do
A administração não identificou impactos relevantes. 2. Base de preparação e contrato, se esse contrato é ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contraapresentação das DFs: Declaração de conformidade e base de elaboração: As to transmite o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período
DFs da Cia. referentes aos exercícios findos em 31/12/21 e 2020, foram elabo- em troca de contraprestação. A Cia. como arrendatária: A Cia. aplica uma única
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas abordagem de reconhecimento e mensuração para todos os arrendamentos,
no Brasil, que compreendem os pronunciamentos contábeis, orientações e in- exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos de baixo
terpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e valor conforme definido pelo CPC 06 R2 / IFRS 16. A Cia. reconhece os passivos
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) e pela CVM (“CVM”), de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos que repreque estão em conformidade com as Normas Internacionais de Relatório Finan- sentam o direito de uso dos ativos subjacentes. Ativos de direito de uso: A Cia.
ceiro (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”). reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou seja,
As DFs foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por certos instru- na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direimentos financeiros mensurados pelo valor justo. O custo histórico geralmente é to de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumubaseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos. Adicio- lada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova
nalmente, a Cia. considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de direito de
OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas uso inclui o valor dos passivos de arrendamento inicialmente reconhecidos, cusDFs. Dessa forma, as informações relevantes próprias das DFs estão sendo tos diretos iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela administração na sua gestão. data de início, a estimativa de custos a serem incorridos pelo arrendatário na
As DFs são apresentadas em MR$ (R$), que é a moeda funcional e de apresen- desmontagem e remoção do ativo subjacente, menos os eventuais incentivos de
tação da Cia. As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmenà taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da transação. Os ativos te pelo prazo do arrendamento. Os ativos de direito de uso também estão sujeie passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos à tos a redução ao valor recuperável. Passivos de arrendamento: Na data de início
taxa de câmbio da moeda funcional em vigor nas datas dos balanços. Todas as do arrendamento, a Cia. reconhece os passivos de arrendamento mensurados
diferenças são registradas na demonstração do resultado. Na preparação destas pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados duDFs, as mesmas políticas contábeis foram aplicadas nos exercícios apresenta- rante o prazo do arrendamento brutos de PIS e COFINS pelo prazo do contrato
dos. A emissão destas DFs foi autorizada pela administração em 31/03/22. De- e renovação quando esta seja permitida pelo contrato e intenção da Cia. Os
claração de continuidade: A administração avaliou a capacidade da Cia. em pagamentos do arrendamento incluem pagamentos fixos, menos quaisquer incontinuar operando normalmente e está convencida de que possui recursos para centivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento
dar continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a administração não que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob
tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas sig- garantias de valor residual. Quando aplicável, os pagamentos de arrendamento
nificativas sobre a sua capacidade de continuar operando. A administração en- incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra razoavelmente
tende que a estratégia comercial e administrativa na gestão dos custos e despe- certa de ser exercida pela Cia. e pagamentos de multas pela rescisão do arrensas, adotada nos últimos anos e que trouxeram a Cia. para resultados positivos, damento, se o prazo do arrendamento refletir a Cia. exercendo a opção de res-

Controladora
2021
2020
26.177
51.451

Consolidado
2021
2020
26.211
51.464

23.018
16.317
96.394
73.839
909
6.195
122
402
243
4.387
22.525 (10.519)
(3.036)
964
(92)
(33)
3.809
697
1.374

23.049
16.348
96.394
73.839
909
6.195
122
402
243
4.387
22.525 (10.519)
(3.036)
964
3.809
697
1.374

(14.459) (4.759) (14.459) (4.760)
(73.860) (77.302) (73.860) (77.302)
(48.153) (3.548) (48.173) (3.556)
(19.425) (3.677) (19.424) (3.681)
23.341 (3.003)
23.341 (3.042)
- (3.136)
- (3.136)
(170)
71.365
(316)
71.349
61.869 (2.199)
61.869 (2.199)
(1.727)
(385) (1.727)
(385)
633
5.949
633
5.949
(41.831) (4.059) (41.810) (4.049)
3.449
2.612
3.449
2.612
2.058
3.714
2.058
3.714
(9.961) (2.859) (9.961) (2.859)
441 (3.018)
420 (3.027)
49.162 123.881
49.154 123.891
(22.791) (6.569) (22.791) (6.569)
(117.314) (59.655) (117.314) (59.655)
(9.876) (1.727) (9.876) (1.727)
(149.981) (67.951) (149.981) (67.951)
187.873
(36.054)
(100.758)
(1.054)
(8.803)
(879)
40.325
(60.494)
163.838
103.344
(60.494)

105.451
(58.868)
(59.427)
(33.622)
33.000
(1.741)
(1.616)
(16.823)
39.107
124.731
163.838
39.107

187.873
(36.054)
(100.758)
(1.054)
(8.803)
(879)
40.325
(60.502)
163.887
103.385
(60.502)

105.451
(58.868)
(59.427)
(33.622)
33.000
(1.741)
(1.616)
(16.823)
39.117
124.770
163.887
39.117

cindir o arrendamento. Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Cia. usa a sua taxa de empréstimo incremental nominal na data de
início porque a taxa de juro implícita no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de arrendamento é aumentado
para refletir o acréscimo de juros e reduzido pelos pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças
em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa
usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na
avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente, quando aplicável. Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor: A Cia. aplica a isenção
de reconhecimento de arrendamento de curto prazo (ou seja, arrendamentos
cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir da data de
início e que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de
isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de escritório. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de
arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo
método linear ao longo do prazo do arrendamento. A Cia. não possui contratos
de arrendamento em que atua como arrendadora. 3.6. Imobilizado: Itens do
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada. O custo de reposição de um componente
do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os
benefícios econômicos irão fluir para a Cia. Os custos de manutenção no dia a
dia do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Um item
de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido
da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado
no exercício em que o ativo for baixado. A depreciação é calculada sobre o custo de um ativo e é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com
relação às vidas úteis estimadas de cada grupo de bens, já que esse método é
o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros
incorporados no ativo. O valor residual e vida útil dos ativos e o método de depreciação são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma
prospectiva, quando for o caso. 3.7. Intangível: Ativos intangíveis com vida útil
definida são amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados em relação
à perda por redução ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda
de valor econômico do ativo. O período e o método de amortização para um
ativo intangível com vida definida são definidos no momento de seu reconhecimento inicial. Mudanças na vida útil estimada ou no consumo esperado dos
benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por meio de
mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do ativo intangível. O valor
residual e vida útil dos ativos e o método de amortização são revistos no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu reconhecimento inicial. Após o reconhecimento inicial, os ativos
intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas
acumuladas de valor recuperável. 3.8. Perda por redução ao valor recuperável
de ativos não financeiros (impairment): A administração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências
identificadas e se o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor
recuperável. A verificação do valor residual de um ativo pode ser elaborada de
maneira individual ou por meio de um agrupamento em unidades geradoras de
caixa. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de
caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de
venda. 3.9. Empréstimos: São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação, e são subsequentemente registrados
ao custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do
resultado durante o período, utilizando o método de taxa efetiva de juros. 3.10.
Provisões: Geral: As provisões são reconhecidas pela Cia. quando se tem uma
obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento
passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar
a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.
Quando a Cia. espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo
ou em parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro ou por outro meio,
o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o
reembolso for praticamente certo. A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso. Provisões
para demandas judiciais: A Cia. é parte em processos judiciais e administrativos.
Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos
judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis,
a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em
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conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base
em novos assuntos ou decisões de tribunais. 3.11. Benefícios a funcionários
e administradores: A Cia. não mantém planos de pensão, previdência privada
ou qualquer plano de aposentadoria ou de benefícios pós emprego para os
funcionários e administradores. 3.12. Outros ativos e passivos: Um passivo é
reconhecido no balanço quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido. Um ativo é reconhecido no
balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário,
são demonstrados como não circulantes. 3.13. Ajuste a valor presente: A Cia.
reconhece os ativos e passivos provenientes de operações de LP, bem como
operações relevantes de curto prazo, caso consideradas relevantes em relação
ao capital de giro e as DFs como um todo, ajustadas a valor presente. O desconto a valor presente toma por base as taxas básicas de juros praticadas pela Cia.
no curso de suas operações e os prazos das referidas transações. 3.14. Reconhecimento da receita: A Cia. adotou a política de apresentar a receita de
contrato com cliente como uma única linha na demonstração do resultado, separadamente de outras fontes de receitas. Venda de produtos: A partir de 1/01/18,
a norma CPC 47 / IFRS 15 introduziu uma estrutura abrangente para determinar
se e quando uma receita deve ser reconhecida, e por quanto a receita é mensurada, com base em um modelo que visa evidenciar se os critérios para a contabilização foram ou não satisfeitos. As etapas deste processo compreendem: (i)
A identificação do contrato com o cliente; (ii) A identificação das obrigações de
desempenho; (iii) A determinação do preço da transação; (iv) A alocação do
preço da transação; e (v) O reconhecimento da receita mediante o atendimento
da obrigação de desempenho. Considerando os aspectos acima, as receitas são
registradas pelo valor que reflete a expectativa que a Cia. tem de receber pela
contrapartida dos produtos e serviços oferecidos aos clientes. A receita bruta é
apresentada deduzindo os abatimentos e dos descontos. Parte relevante das
vendas é efetuada por meio de cartão de crédito, sendo as despesas com comissão dos cartões de crédito reconhecidas como despesas com vendas. A Cia.
opera no varejo, sendo a receita reconhecida quando da efetiva entrega da mercadoria ao cliente. As alterações introduzidas pelo IFRS15 / CPC 47 não trouxeram impactos relevantes para a Cia. em relação à época para o reconhecimento
da receita de contratos com clientes, bem como sua mensuração, apresentação
e divulgação nas DFs. Receita de juros: Para todos os instrumentos financeiros
avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, a receita
ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que
desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de
caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de
tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo
financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica “Receita financeira”, na demonstração do resultado. 3.15. Tributação: Impostos sobre vendas: Receitas,
despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, exceto: • Quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços
não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre
vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de
despesa, conforme o caso; • Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor dos impostos sobre vendas; e • O valor líquido dos
impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído como componente
dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial. As receitas de vendas
e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes
alíquotas básicas:
Alíquotas
Imposto sobre Circulação de Mercadorias (ICMS)
7% a 18%
Contribuição para Seguridade Social (COFINS)
7,60%
Programa de Integração Social (PIS)
1,65%
Nas demonstrações de resultado as receitas são demonstradas pelos valores
líquidos dos correspondentes impostos. IR e C.S. correntes: O IR e C.S. correntes ativos e passivos, são mensurados pelo valor previsto para ser ressarcido ou
pago às autoridades fiscais. As alíquotas e leis tributárias adotadas para cálculo
do imposto são aquelas em vigor no encerramento dos exercícios. A tributação
sobre a renda compreende o IR da Pessoa Jurídica - IRPJ e a C.S. sobre o Lucro
Líquido - CSLL, sendo calculada no regime do lucro real (lucro ajustado) segundo
as alíquotas aplicáveis na legislação em vigor: 15%, sobre o lucro real e 10%
adicionais sobre o que exceder R$240 em lucro real por ano, no caso do IRPJ,
e 9%, no caso da CSLL. Impostos diferidos: O IR e a C.S. diferidos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível,
conforme o conceito descrito no pronunciamento técnico CPC 32 - Imposto sobre
o lucro, sobre as diferenças entre os ativos e passivos reconhecidos para fins
fiscais e os seus correspondentes valores reconhecidos nas DFs, bem como
sobre o prejuízo fiscal e a base negativa de C.S.. O IR e a C.S. diferidos são
determinados considerando as alíquotas (e leis) vigentes na data de preparação
das DFs e aplicáveis quando o respectivo IR e a C.S. diferidos forem realizados.
O IR e C.S. diferidos ativos são mantidos pelos valores esperados de realização.
Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos apenas se existe
um direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo
fiscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e
sujeitos à mesma autoridade tributária. 3.16. Resultado por ação: O resultado
básico por ação é calculado dividindo-se o lucro atribuível aos detentores de
ações da Cia. pelo número médio ponderado de ações durante o exercício. O
resultado por ação diluído é calculado por meio da divisão do resultado atribuído
aos detentores de ação da Cia. pela quantidade média ponderada de ação disponíveis durante o exercício mais a quantidade média ponderada de ações que
seriam emitidas na conversão de todas as ações potenciais diluídas em ações
efetivas. Os instrumentos de patrimônio que devam ou possam ser liquidados
com ações da Cia. somente são incluídos no cálculo quando sua liquidação tiver
impacto dilutivo sobre o resultado por ação. 3.17. Instrumentos financeiros:
Os instrumentos financeiros são registrados de acordo com o IFRS 9 / CPC 48
- Instrumentos Financeiros, norma que substituiu o IAS 39/CPC 28 para períodos anuais iniciados em ou após 1º/01/18. O IFRS 9 / CPC 48 determina novos
critérios para classificar os ativos financeiros em três categorias: (i)mensurados
ao valor justo por meio do resultado, (ii) mensurados ao valor justo por meio de
outros resultados abrangentes, e (iii) mensurados ao custo amortizado. Dependendo das características de cada instrumento, eles podem ser classificados em
resultado financeiro ou abrangente. Adicionalmente, foi determinado um novo
modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido entre perdas esperadas
e incorridas, em substituição ao modelo anterior baseado em perdas incorridas.
A apresentação e divulgação dos instrumentos financeiros sofreram alteração
de acordo com os novos conceitos introduzidos pelo IFRS 9 / CPC 48. A tabela
abaixo demonstra as mudanças na Cia. em termos da classificação de seus
ativos e passivos financeiros, com base nas exigências da IFRS 9 / CPC 48:
Ativos/Passivos
Classificação
Classificação
financeiros
anterior
IFRS 9
Caixa e equivalentes de
Valor justo por meio
Mensurado
a
valor
justo
caixa
do resultado
Contas a receber
Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Depósitos judiciais
Empréstimos e recebíveis Custo amortizado
Empréstimos e
Fornecedores
Custo amortizado
financiamentos
Empréstimos
e
Empréstimos
Custo amortizado
financiamentos
O IFRS 9 / CPC 48 não trouxe impactos relevantes nas DFs da Cia. As classificações dos instrumentos financeiras são baseadas no modelo de negócio adotado pela administração e nas características dos fluxos de caixa contratuais.
Ativos financeiros - Custo amortizado: São reconhecidos a custo amortizado,
os ativos financeiros mantidos em um modelo de negócio cujo objetivo seja
mantê-los para receber fluxos de caixa contratuais. Esses fluxos são recebidos
em datas especificas e constituem exclusivamente pagamento de principal e
juros. Ativos financeiros - Valor justo por meio do resultado: São reconhecidos
pelo valor justo por meio de resultado os ativos que: (i) não se enquadram na
classificação ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, (ii) instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio
do resultado, e (iii) são gerenciados com o objetivo de obter fluxo de caixa pela
venda de ativos. Ativos financeiros - Mensuração inicial: No reconhecimento
inicial a Cia. mensura seus ativos e passivos financeiros ao valor justo, considerando os custos de transação atribuíveis à aquisição ou emissão do ativo ou
passivo financeiro. Para o contas a receber de clientes a mensuração inicial se
dá pelo preço da transação. Ativos financeiros - Mensuração subsequente: •
Custo amortizado: esses ativos são contabilizados utilizando o método da taxa
de juros efetiva subtraindo-se o valor referente a perda de crédito esperada.
Além disso, é considerado para apuração do custo amortizado o montante de
principal pago. • Valor justo por meio do resultado: os ativos classificados dentro
desse modelo de negócio são contabilizados por meio de reconhecimento do
ganho e perda no resultado do período. Redução ao valor recuperável: A Cia.
reconhece provisão para perda de crédito esperado para seus ativos classificados ao custo amortizado. Essa avaliação é realizada prospectivamente e está
baseada em dados históricos e em modelos construídos para esse fim. Passivos
financeiros - Reconhecimento inicial: Os passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo, acrescidos do custo da transação (no caso de
empréstimos, financiamentos e contas a pagar). Passivos financeiros - Mensuração subsequente: • Custo amortizado: são contabilizados utilizando o método
da taxa de juros efetivos, onde ganhos e perdas são reconhecidos no resultado
no momento da baixa dos passivos ou através do acréscimo da taxa efetiva. •
Valor justo por meio do resultado: são contabilizados por meio do reconhecimento do ganho e perda no resultado do período. Instrumentos financeiros
derivativos e contabilidade de hedge: A Cia. passou a utilizar instrumentos financeiros derivativos, como swaps de taxa de juros, para proteger-se contra
seus riscos de taxa de juros e os designou em estruturas de contabilidade de
hedge (hedge accounting). Esses instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao valor justo. Derivativos são registrados como ativos financeiros quando o valor justo é positivo
e como passivos financeiros quando o valor justo é negativo. Para fins de contabilidade de hedge, a Cia. classificou os instrumentos como Hedge de Fluxo
de Caixa. No início de uma relação de hedge, a Cia. formalmente designa e
documenta a relação de hedge na qual pretende aplicar a contabilidade de
hedge, bem como o objetivo da Cia. e estratégia de gestão de risco para o hedge. Essa documentação inclui: identificação do instrumento de hedge, identificação do item de hedge ou transação sendo coberta, a natureza do risco a ser
coberto e dos riscos excluídos, e análise da eficácia do hedge demonstrando
que há relação econômica entre item protegido e instrumento de hedge, que o
efeito do risco de crédito não influencia as alterações do valor justo decorrentes
da relação de hedge e como é determinado o índice de hedge para avaliar a
eficácia prospectivamente incluindo possíveis fontes de inefetividade, que pode
ser tanto qualitativa (desde que os termos do item protegido sejam idênticos aos
do instrumento de hedge – valor nominal, vencimentos, indexadores) como
quantitativa. A contabilidade do hedge de fluxo de caixa é reconhecida da seguinte forma: A parte eficaz do ganho ou perda do instrumento de hedge é reconhecida diretamente no patrimônio líquido em outros resultados abrangentes,
e, caso a proteção deixe de atender ao índice de hedge, mas o objetivo do gerenciamento de risco permanece inalterado, a Cia. deve ajustar (“reequilibrar”)
o índice de hedge para atender os critérios de qualificação. Qualquer ganho ou
perda remanescente no instrumento de hedge (inclusive decorrentes do “ree-

quilíbrio” do índice de hedge) é uma inefetividade, e, portanto, deve ser reconhecida no resultado. Os valores contabilizados em outros resultados abrangentes são transferidos imediatamente para a demonstração do resultado junto
com a transação objeto de hedge ao afetar o resultado, por exemplo, quando a
receita ou despesa financeira objeto de hedge for reconhecida ou quando uma
venda prevista ocorrer. Quando o item objeto de hedge for o custo de um ativo
ou passivo não financeiro, os valores contabilizados no patrimônio líquido são
transferidos ao valor contábil inicial do ativo ou passivo não financeiro. A Cia.
deve descontinuar prospectivamente a contabilização de hedge somente quando a relação de proteção deixar de atender aos critérios de qualificação (após
levar em consideração qualquer reequilíbrio da relação de proteção). Se a ocorrência da transação prevista não for mais esperada, os valores anteriormente
reconhecidos no patrimônio líquido são transferidos para a demonstração do
resultado. Se o instrumento de hedge expirar ou for vendido, encerrado ou
exercido sem substituição ou rolagem, ou se a sua classificação como hedge
for revogada, os ganhos ou perdas anteriormente reconhecidas no resultado
abrangente permanecem diferidos no patrimônio líquido em outros resultados
abrangentes até que a transação prevista ou compromisso firme afetem o resultado. A Cia. utiliza contratos de swap para oferecer proteção contra a sua
exposição ao risco de incremento nas taxas de juros pós-fixadas relacionadas
às suas transações com debêntures. 3.18. Demonstrações dos fluxos de
caixa: As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método
indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03(R2) - Demonstração
dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. 3.19. Remuneração baseada em
ações: O incentivo dos executivos baseada em ações é mensurado e reconhecido a valor justo na data em que as opções foram outorgadas, em conta específica no patrimônio líquido em contrapartida à demonstração do resultado,
conforme as condições contratuais sejam atendidas. O custo de transações liquidadas com títulos patrimoniais é reconhecido ao longo do exercício em que
a execução e/ou condição de serviço são cumpridas, com término na data em
que o funcionário adquire o direito completo ao prêmio (data de aquisição). A
despesa acumulada reconhecida até a data de aquisição reflete a extensão em
que o período de aquisição tenha expirado e a melhor estimativa da Cia. do
número de títulos patrimoniais que serão adquiridos. Quando um prêmio de liquidação com instrumentos patrimoniais é cancelado, o mesmo é tratado como
se tivesse sido adquirido na data do cancelamento, e qualquer despesa não
reconhecida do prêmio é reconhecida imediatamente. Isto inclui qualquer prêmio
em que as condições de não aquisição dentro do controle da Cia. ou da contraparte não são cumpridas. Porém, se um novo plano substitui o plano cancelado,
e é designado como plano substituto na data de outorga, o plano cancelado e o
novo plano são tratados como se fossem uma modificação ao plano original.
3.20. Dividendos: Dividendos propostos a serem pagos e que estejam fundamentados em obrigações estatutárias são registrados no passivo circulante. O
estatuto social da Cia. prevê que, no mínimo, 25% do lucro líquido anual seja
distribuído a título de dividendos. Adicionalmente, de acordo com o estatuto
social, compete à Assembleia de Acionistas deliberar sobre o pagamento de
juros sobre o capital próprio e de dividendos intermediários, que deverão estar
respaldados em resultados, contendo projeção dos fluxos de caixa que demonstrem a viabilidade da proposta. 3.21. Pronunciamentos novos ou revisados,
aplicados pela primeira vez em 2021: Alterações no CPC 06 (R2), CPC 11,
CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência. As
alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e 48 fornecem exceções temporárias
que endereçam os efeitos das DFs quando uma taxa de certificado de depósito
interbancário é substituída com uma alternativa por uma taxa quase que livre
de risco. As alterações incluem os seguintes expedientes práticos: • Um expediente prático que requer mudanças contratuais, ou mudanças nos fluxos de
caixa que são diretamente requeridas pela reforma, a serem tratadas como
mudanças na taxa de juros flutuante, equivalente ao movimento numa taxa de
mercado. • Permite mudanças requeridas pela reforma a serem feitas nas designações e documentações de hedge, sem que o relacionamento de hedge
seja descontinuado. • Fornece exceção temporária para entidades estarem de
acordo com o requerimento de separadamente identificável quando um instrumento com taxa livre de risco é designado como hedge de um componente de
risco. Essas alterações não impactaram as DFs individuais e consolidadas da
Cia. A Cia. pretende usar os expedientes práticos nos períodos futuros se eles
se tornarem aplicáveis. Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à
Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento que
vão além de 30/06/21. As alterações preveem concessão aos arrendatários na
aplicação das orientações do CPC06 (R2) sobre a modificação do contrato de
arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como consequência
direta da pandemia Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário
pode optar por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido
pelo arrendador é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do
arrendamento resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento
relacionada ao Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modificação do contrato de
arrendamento. A alteração pretendia ser aplicada até 30/06/21, mas como o
impacto da pandemia do Covid-19 pode continuar, em 31/03/21, o CPC estendeu
o período da aplicação deste expediente prático para de 30 junho de 2022. 3.22.
Pronunciamentos novos ou revisados, mas ainda não vigentes: Para os
pronunciamentos novos ou revisados, mas ainda não vigentes, quais sejam,
IFRS17 - Contratos de seguro, Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos
como circulante ou não circulante, Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas
contábeis, Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação de
políticas contábeis, a Cia. pretende adota-los quando vigentes, mas acredita
que não gerarão impactos relevantes. 3.24. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: A preparação das DFs da Cia. requer que a
administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os
valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem com as
divulgações de passivos contingentes, na data-base das DFs. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado
em períodos futuros. As principais premissas relativas a fontes de incertezas
nas estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas
na data de encerramento do exercício, envolvendo risco significativo de causar
um ajuste material no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício
social, são discutidas a seguir: Recuperação de créditos tributários: Existem
incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos
e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. A Cia. constitui provisões,
com base em estimativas cabíveis, para eventuais consequências de auditorias
por parte das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O
valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos,
dependendo das condições tributárias vigentes para a Cia. Ativo imobilizado e
intangível: O tratamento contábil dos ativos imobilizado e intangível inclui a realização de estimativas para determinar o período de vida útil para efeitos de
sua depreciação e amortização. A determinação das vidas úteis requer estimativas em relação à evolução tecnológica esperada e aos usos alternativos dos
ativos. As hipóteses relacionadas ao aspecto e seu desenvolvimento futuro
implicam em um grau significativo de análise, na medida em que o momento e
a natureza das futuras mudanças tecnológicas são de difícil previsão. Quando
uma desvalorização é identificada no valor do ativo imobilizado ou intangível, é
registrado um ajuste do valor na demonstração do resultado do exercício. A
determinação da necessidade de registrar uma perda por desvalorização implica na realização de estimativas que incluem, entre outras, a análise das causas
da possível desvalorização bem como o momento e o montante esperado desta. São também considerados fatores como a obsolescência tecnológica, a
suspensão de determinados serviços e outras mudanças nas circunstâncias
que demonstram a necessidade de registrar uma possível desvalorização. Determinação do prazo de arrendamento de contratos que possuam cláusulas de
opção de renovação ou rescisão (Cia. como arrendatária): A Cia. determina o
prazo do arrendamento como o prazo contratual não cancelável, juntamente
com os períodos incluídos em eventual opção de renovação na medida em que
essa renovação seja avaliada como razoavelmente certa e com períodos cobertos por uma opção de rescisão do contrato na medida em que também seja
avaliada como razoavelmente certa. A Cia. possui vários contratos de arrendamento que incluem opções de renovação e rescisão. A Cia. aplica julgamento
ao avaliar se é razoavelmente certo se deve ou não exercer a opção de renovar
ou rescindir o arrendamento. Nessa avaliação considera todos os fatores relevantes que criam um incentivo econômico para o exercício da renovação ou da
rescisão. Após a mensuração inicial a Cia. reavalia o prazo do arrendamento se
houver um evento significativo ou mudança nas circunstâncias que esteja sob
seu controle e afetará sua capacidade de exercer ou não exercer a opção de
renovar ou rescindir (por exemplo, realização de benfeitorias ou customizações
significativas no ativo arrendado). Mudanças ou reavaliações do prazo de arrendamento podem afetar significativamente os saldos remanescentes de ativo
por direito de uso e passivos de arrendamentos. Arrendamentos - Estimativa da
taxa incremental sobre empréstimos: A Cia. não possui informações disponíveis
para determinar prontamente a taxa de juros implícita nos contratos de arrendamentos e, portanto, considera a sua taxa incremental sobre empréstimos para
mensurar os passivos do arrendamento. A taxa incremental é a taxa de juros
que a Cia. teria que pagar ao pedir emprestado, por prazo semelhante e com
garantia semelhante, os recursos necessários para obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso em ambiente econômico similar. Dessa forma,
essa avaliação requer que a administração considere estimativas quando não
há taxas observáveis disponíveis ou quando elas precisam ser ajustadas para
refletir os termos e condições de um arrendamento. A Cia. estima a taxa incremental usando dados observáveis (como taxas de juros de mercado) quando
disponíveis e considera nesta estimativa aspectos que são específicos (como
o rating de crédito, spreads históricos em relação ao CDI negociados com instituições financeiras, por exemplo). Provisão para crédito de liquidação duvidosa: A perda estimada em crédito é constituída com base na análise da carteira
de clientes, em montante considerado suficiente pela administração para fazer
frente a perdas esperadas na realização dos créditos. Provisão para perdas na
realização dos estoques: A provisão para perdas na realização dos estoques
está apresentada como redução do saldo de estoques e é constituída em montante considerado suficiente pela administração para fazer face a eventuais
perdas na realização deste saldo, incluindo obsolescência. Provisão para litígios
e demandas judiciais: A Cia. registrou provisão, as quais envolvem considerável
julgamento por parte da administração, para riscos cíveis e trabalhistas que,
como resultado de um acontecimento passado, é provável que uma saída de
recursos envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a
obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A Cia. também está sujeita a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas
cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades de seus negócios.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a
avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para
levar em conta alterações nas circunstâncias tais como prazo de prescrição
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. Os resultados reais
podem diferir das estimativas. A liquidação das transações envolvendo essas
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas DFs devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Cia. revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.
Valor justo de instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passi-

vos financeiros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de
mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o
método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam
naqueles praticados no mercado, quando possível, contudo, quando isso não
for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o
valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utilizados como,
por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Mudanças nas
premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo apresentado dos
instrumentos financeiros. Ajuste a valor presente: A Cia., de acordo com o pronunciamento técnico CPC 12 - Ajuste a valor presente, reconhece que os ativos
e passivos provenientes de operações de LP, bem como operações relevantes
de curto prazo, caso consideradas relevantes em relação ao capital de giro e as
DFs como um todo, são ajustados a valor presente. O desconto a valor presente toma por base as taxas básicas de juros praticadas pela Cia. no curso de suas
operações e os prazos das referidas transações. As operações de compras a
prazo, basicamente fornecedores de mercadorias e serviços, foram trazidas ao
seu valor presente utilizando-se a taxa média de 1,29% a.m. em 31/12/21 (0,96%
a.m. em 2020) e prazo médio de 148 dias em 2021 (161 dias em 2020), utilizando a taxa base das captações para os respectivos períodos. A constituição do
ajuste a valor presente de compras é registrada nas rubricas “Fornecedores” e
“Estoques” e sua reversão tem como contrapartida a rubrica “Despesas financeiras”, pela fruição de prazo, no caso de fornecedores, e pela realização dos
estoques em relação aos valores neles registrados na rubrica “Custo das mercadorias vendidas”. As operações de vendas a prazo, com o mesmo valor de
venda à vista, prefixadas, representadas principalmente por vendas a prazo com
cartões de crédito, foram trazidas ao seu valor presente, utilizando-se a taxa
média de 0,55% a.m. em 31/12/21 (0,49% a.m. em 2020) e prazo médio de 71
dias em 2021 (63 dias em 2020), utilizando a taxa base dos descontos dos recebíveis nos respectivos períodos. O ajuste a valor presente das vendas a
prazo é registrado na rubrica “Contas a receber de clientes” e tem como contrapartida a rubrica “Receita líquida com venda de mercadorias e serviços” e sua
realização é registrada na rubrica “Receitas financeiras”, pela fruição do prazo.
4. Caixa e equivalentes de caixa
Consolidado
2021
2020
Caixa e bancos
9.331
13.810
Operações compromissadas
94.054
150.077
103.385
163.887
As operações compromissadas foram integralmente aplicadas em instituições de
primeira linha, possuem compromisso formal de recompra por parte da instituição financeira considerando o rendimento acumulado até a data de resgate, sem
perda de valor, remuneradas com variação entre 85% e 92% do CDI em 2021
(variação entre 50% e 98% do CDI em 2020). 5. TVM: Os TVM são compostos
por certificados de depósito bancário, integralmente de instituições financeiras
de primeira linha, remunerados com variação entre 98% e 101% do CDI em 2021
(variação entre 96% e 116% do CDI em 2020). A Cia. ofereceu como garantia
seus certificados de depósitos bancários, no valor de R$30.841 em 31/12/21
(R$8.022 em 2020), com o objetivo de cumprir exigências de garantia de dívidas.
6. Contas a receber de clientes
Consolidado
2021
2020
Administradoras de cartões de crédito
26.463
15.792
Vendas diretas
22.554
18.241
Verbas a receber de fornecedores
2.392
2.416
Comissão - vendas de serviços
5.317
5.553
Outras contas a receber
12.048
12.313
68.774
54.315
Ajuste a valor presente
(1.886)
(1.833)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
(34)
66.888
52.448
Vencimento do contas a receber de clientes
A vencer
De 1 a 30 dias
27.230
24.182
De 31 a 60 dias
15.573
8.258
Mais de 61 dias
19.699
8.654
62.502
41.094
Vencidos
Até 30 dias
4.429
10.192
Entre 31 e 60 dias
1.211
527
Entre 61 e 90 dias
437
562
Entre 91 e 180 dias
195
927
Há mais de 181 dias
1.013
6.272
13.221
68.774
54.315
As operações com cartões de crédito são registradas líquidas das comissões pagas às administradoras. As operações podem ser parceladas em até 12meses,
e são administradas por terceiros. As operações de vendas a prazo, pré-fixadas,
são ajustadas contabilmente a valor presente com base em taxas de desconto
compatíveis com taxas para realização antecipada dos saldos a receber. A
provisão para créditos de liquidação duvidosa está constituída, essencialmente,
por valores provenientes de atividades do negócio de venda direta ao consumidor. A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está
demonstrada a seguir:
Consolidado
Saldo em 31/12/19
10.396
Adições
652
Baixas (*)
(11.014)
Saldo em 31/12/20
34
Adições
7
Baixas (*)
(41)
Saldo em 31/12/21
(*) Baixa efetiva de valores com mais de 360 dias de vencimento e que não
possuíam mais expectativa de recuperação.
7. Estoques
Consolidado
2021
2020
Mercadorias para revenda
289.362
225.935
Provisão para perdas
(1.599)
(656)
Materiais auxiliares e almoxarifado
3.894
4.212
Adiantamentos a fornecedores
17.046
7.782
308.703
237.273
Os estoques estão localizados nas 209 lojas (modelos tradicionais e “.perto”) e
no centro de distribuição da Cia. As operações de compras a prazo, basicamente
fornecedores de mercadorias e serviços, são registradas a valor presente utilizando-se a taxa média cobrada nas antecipações a fornecedores. A constituição
do ajuste a valor presente de compras é registrada nas rubricas Fornecedores
e Estoques e sua reversão tem como contrapartida a rubrica “Despesas financeiras”, pela fruição de prazo, no caso de fornecedores, e pela realização
dos estoques em relação aos valores neles registrados na rubrica “Custo das
mercadorias vendidas”. A movimentação da provisão para perdas de estoque
está demonstrada a seguir:
Controladora
e consolidado
Saldo em 31/12/19
1.325
Adições
5.543
Baixas efetivas
(6.212)
Saldo em 31/12/20
656
Adições
3.935
Baixas efetivas
(2.992)
Saldo em 31/12/21
1.599
8. Impostos e contribuições a recuperar
Consolidado
2021
2020
ICMS a)
33.420
29.926
IR e C.S.
3.131
2.867
PIS/COFINS b)
55.491
9.711
INSS
5.496
4.968
Outros
98
1.991
97.636
49.463
Circulante
96.705
48.394
Não circulante c)
931
1.069
a) A Cia. registra valores a recuperar referentes aos ressarcimentos de vendas
realizadas para estados que não o RJ, onde é realizado o recebimento das
mercadorias no seu Centro de Distribuição. Além de tributação de ICMS objeto
de discussão judicial sobre a energia elétrica. b) Em 2017, após posicionamento
favorável do Superior Tribunal Federal, a Cia. vem excluindo o ICMS pago da
base de cálculo do PIS e da Cofins. Em 2021, a Cia. obteve trânsito em julgado
da ação em que discutia se a base de cálculo para exclusão do ICMS seja
pelo destacado em nota fiscal (não apenas o pago), por esse motivo registrou
em suas DFs o valor de R$56.800, sendo R$ 37.235 de principal e R$ 19.565
de atualização financeira, dos quais já conseguiu a habilitação para início da
compensação em dezembro de 2021, compensando R$ 5.305 ainda dentro do
exercício. c) Crédito de ICMS decorrente das aquisições de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado que está ligado à sua utilização na comercialização
de mercadorias pelo ICMS. A apropriação deve ser efetuada à razão de 1/48 por
mês, sendo o saldo registrado no ativo não circulante referente ao segundo ano
de apropriação do crédito na apuração fiscal. A Cia. avalia constantemente a
recuperação dos seus créditos fiscais e mantém no balanço patrimonial apenas
os créditos com expectativa de recuperação.
9. Depósitos judiciais
Consolidado
2021
2020
Fiscais a)
2.121
24.192
Cíveis b)
2.460
2.995
Trabalhistas
11.374
11.643
Trabalhistas Mobilitá c)
31.365
32.053
Outros
3.327
3.105
50.647
73.988
a) A Cia. possui depositado em juízo o montante de R$ 22.283 referente a
exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Em 2021, considerando o despacho da União Federal para o resgate total do depósito em 2022, o
mesmo foi reclassificado para outros ativos circulantes. b) Montante composto
por R$1.176 de ações renovatórias de aluguéis e despejo e R$1.283 de ações
consumeristas. c) Refere-se às ações trabalhistas em que a parte ré era a Mobilitá Licenciamentos e a Cia. foi sentenciada, por não ter havido resposta por
parte da Mobilitá. Em função do Art. 60 da Lei de Recuperação Judicial, a Cia.
vem recorrendo dessas ações sob alegação da devida aplicação da Lei, tendo
o processo sido devidamente homologado na Vara Empresarial, confirmando
que não há grupo econômico ou responsabilidade subsidiária. A Cia. aguarda
decisão final do processo para resgate do valor. 10. Credores - recuperação
judicial: A Cia. foi criada em 2009 no âmbito de um processo de recuperação
judicial e alienada à uma sociedade com natureza de sociedade de credores,
nos termos do art. 145 da Lei n.11.101/05. A alienação da unidade produtiva
à sociedade de credores foi feita com a proteção do art. 60 da LRE, ou seja,
sem sucessão nas obrigações do grupo Mobilitá (anterior controlador da Casa
& Vídeo). Por força do plano de recuperação judicial, a Cia. possuí créditos remanescentes vencidos, cuja expectativa de realização é remota; dessa forma,
foram reconhecidos como perda em exercícios anteriores; contudo, com ação
judicial de cobrança em curso. Também no plano de recuperação judicial, a Cia.
assumiu obrigações a serem pagas em 10 anos e, portanto, as parcelas tiveram
seu último vencimento em janeiro de 2020. O saldo contabilizado no LP refere-
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-se a credores incluídos no plano de recuperação judicial que, no entanto, não
comprovaram seus saldos à nova administração da Casa & Vídeo. A Cia. adota
a prática de reverter o passivo quando da prescrição legal da parcela. Esse saldo
remanescente, na premissa que não serão comprovados pelos credores, será
revertido ao longo dos 4 próximos anos. Abaixo, encontra-se a movimentação
do saldo de credores da recuperação judicial:
Saldo em 31/12/19
32.241
Pagamentos
(1.616)
Reversão
(7.751)
Saldo em 31/12/20
22.874
Pagamentos
(879)
Reversão
(4.314)
Saldo em 31/12/21
17.681
11. Investimento: O montante apresentado como investimento representa
100% do valor do patrimônio líquido da controlada CVTRJ.
Movimentação do investimento
Saldo em 31/12/19
9.088
Lucro líquido da controlada
33
Saldo em 31/12/20
9.121
Lucro líquido da controlada
92
Saldo em 31/12/21
9.213
Resumo das informações financeiras da investida CVTRJ
Patrimônio
Lucro do
Ativo
Passivo
líquido
exercício
Em 2021
9.344
132
9.213
92
Em 2020
9.230
109
9.121
33
12. Imobilizado
Consolidado
Máqui- Compu- ImobiliMóveis nas e tadores zado em
Imó- Benfei- e insta- equipa- e perifé- andaveis torias lações mentos ricos
mento
Total
Taxas anuais de
5% a
8% a
depreciação %
4% 7 a 9%
8%
10% 16,7%
Saldos em
31/12/19
874 30.411 35.900
5.587
4.488
11.490 88.750
Aquisições
62.300 62.300
Transferências
- 23.324 16.450
15
5.490 (45.279)
Baixas
(401)
(1)
(402)
Transferência
para impostos a
recuperar (Nota
8.c)
- (2.067)
(578)
- (2.645)
Depreciação do
exercício
(31) (4.292) (2.956) (1.015) (1.305)
- (9.599)
Saldos em
31/12/20
843 49.042 47.326
4.587
8.095
28.511 138.404
Aquisições
- 118.243 118.243
Transferências
- 59.720 33.078
183
9.789 (102.770)
Baixas
(56)
(66)
(122)
Transferência
para impostos a
recuperar (Nota
8.c)
(929)
(929)
Depreciação do
exercício
(31) (9.186) (5.079) (1.014) (2.285)
- (17.595)
Saldos em
31/12/21
812 99.520 74.330
3.756 15.599
43.984 238.001
Custo total
1.080 155.680 134.861 33.480 45.304
43.984 414.389
Depreciação
acumulada
(268) (56.160) (60.531) (29.724) (29.705)
- (176.388)
Valor residual
812 99.520 74.330
3.756 15.599
43.984 238.001
Vida útil em
anos
25 11 a 15 12 e 20 10 e 12
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A administração da Cia., ainda focada no crescimento e desenvolvimento, no
exercício de 2021 investiu R$118.243 (R$62.300 em 2020) em itens do imobilizado, dos quais R$109.071 (R$42.533 em 2020) para abertura de novas lojas,
bem como mudanças nos layouts com foco em visibilidade do sortimento de produtos, compra de novos mobiliários e expositores, melhorias de equipamentos
de ar-condicionado nas lojas e melhorias do sistema de segurança e prevenção
de perdas. Além disso, investiu na melhoria e aquisição de equipamentos de informática, melhorias de equipamentos do Centro de Distribuição. Foram abertas
62 novas unidades em 2021 (41 unidades em 2020) sendo 43 lojas tradicionais
e 19 lojas “.perto”. Em 31/12/21 e 2020 não existiam bens dados em garantia.
Redução ao valor recuperável de ativos - impairment: De acordo com o pronunciamento técnico CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, em
31/12/21, a Cia. avaliou sua estrutura de ativos, resultados auferidos e geração
de caixa e concluiu não haver indicativos que os saldos do imobilizados sejam
superiores aos seus valores de recuperação. Para fins de avaliação os ativos
são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam geração de fluxos
de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa - UGC).
De acordo com as visões de análise utilizadas pela administração, as visões
individualizadas por loja representam o mais baixo nível de avaliação do teste.
13. Intangível
Consolidado
Fundo de
Softwares Marcas comércio Total
Taxas anuais de amortização
11,1%
10%
Saldos em 31/12/19
15.244 113.636
4.859 133.739
Adições
123
1.604 1.727
Amortização
(5.334)
(1.415) (6.749)
Saldos em 31/12/20
10.033 113.636
5.048 128.717
Adições
9.351
525 9.876
Amortização
(3.993)
(1.461) (5.454)
Saldos em 31/12/21
15.391 113.636
4.112 133.139
Em 2021
Custo total
61.363 113.636
13.515 188.514
Amortização acumulada
(45.972)
(9.403) (55.375)
Valor residual
15.391 113.636
4.112 133.139
a) Softwares: Em 2021, a administração da Cia., ainda focada no crescimento
e desenvolvimento, investiu R$8.627 no projeto Omnichannel, que visa realizar
todas as integrações dos canais de vendas da Cia. de forma a melhorar a experiência do cliente e obter incremento de vendas. Investiu ainda em softwares
para implantação de projetos de melhoria logística e definição de mix de produtos
e implantação de estratégias de negócio e tecnologias focadas no relacionamento com o cliente. As adições são compostas principalmente por gastos
com implantação de sistema SAP e JDA, sistema para automação das lojas e
sistema de banco de dados ORACLE, sistemas adquiridos de terceiros e utilizados nas operações da Cia., sendo amortizados de forma linear considerando
o prazo estipulado de utilização e benefícios auferidos. b) Marcas: Corresponde
a marca adquirida de terceiros em 2010, nos termos do Plano de Recuperação
Judicial executado à época. Através desse contrato, a Cia. passou a ser a única
proprietária da marca “Casa & Vídeo”. Anualmente, conforme requerido pelo
pronunciamento técnico CPC 01 (R1), a Cia. efetua teste de impairment da
marca considerando as médias de Royalties sobre a receita líquida projetada
para os próximos cinco anos e calculadas a valor presente pela taxa CAPM
(Capital Asset Pricing Model - taxa livre de risco) e não foi identificada necessidade de reconhecimento de redução do valor da marca. c) Fundo de comércio:
Refere-se aos valores pagos pela Cia. para garantir o aluguel de alguns imóveis
considerados estratégicos para abertura de lojas. São amortizados de acordo
com contrato de aluguel.
14. IR e C.S.
Consolidado
O IR e C.S. diferidos têm a seguinte origem:
2021
2020
Saldos ativos (passivos)
Prejuízo fiscal
24.112
21.141
Base negativa de C.S.
10.006
8.937
Provisões para perda, liquidação duvidosa e
contingências
2.766
2.219
Crédito sobre ICMS na base de cálculo do Pis e Cofins (19.312)
Ajuste a valor presente
(2.241)
(2.107)
Depreciação (vida útil contábil x fiscal)
(7.671)
(7.243)
Arrendamento mercantil
3.900
963
Outros
985
(265)
IR e C.S. diferidos ativos
12.545
23.645
A legislação fiscal do Brasil permite que prejuízos fiscais e bases negativas de
C.S. possam ser utilizados para compensar lucros tributáveis futuros, com limite
de utilização anual de 30% do lucro tributável. Contudo, os saldos de prejuízo fiscal e base negativa de C.S. não expiram. As estimativas de recuperação do ativo
fiscal diferido estão suportadas pelas projeções de lucros tributáveis, levando
em consideração diversas premissas financeiras e de negócios consideradas.
Consequentemente, as estimativas estão sujeitas a não se concretizarem no
futuro tendo em vista as incertezas inerentes às previsões. A estimativa de
realização dos saldos de ativo fiscal diferido é como segue:
Consolidado
2022
4.852
2023
6.359
2024
800
2025
534
12.545
A conciliação da despesa de IR e C.S. calculada pela aplicação das alíquotas fiscais e
valores no resultado está demonstrada a seguir:
Consolidado
2021
2020
Resultado antes do IR e da C.S.
26.210
51.464
Alíquota nominal
34%
34%
Despesa de IR e C.S. à alíquota nominal
(8.911)
(17.498)
Diferenças permanentes
(1.769)
1.245
IR e C.S. na demonstração do resultado
(10.680)
(16.253)
Alíquota efetiva
41%
32%
Corrente
420
(3.027)
Diferido
(11.100)
(13.226)
15. Fornecedores: A Cia. efetua a compra de mercadoria para revenda a prazo,
sendo que, durante o exercício de 2021, o prazo médio para pagamento foi de
148 dias (161 em 2020). Os saldos em aberto em 31/12/21e 2021 eram:
Consolidado
2021
2020
Fornecedores de mercadoria
334.749 328.761
Ajuste a valor presente
(8.572)
(4.952)
Fornecedores de imobilizado e material de expediente
14.349
14.088
Fornecedores de serviços
11.234
17.799
351.760 355.696
16. Antecipação de fornecedores a pagar: A Cia. mantém convênios firmados
com bancos e fundos de investimentos parceiros para estruturar com os seus
principais fornecedores a operação de antecipação de seus principais recebíveis. Nessa operação, os fornecedores transferem o direito de recebimento dos
títulos para o Banco em troca do recebimento antecipado do título. O Banco, por
sua vez, passa a ser credor da operação, sendo que a Cia. usualmente efetua
a liquidação do título na data originalmente acordada com os fornecedores. Os
valores em 31/12/21 totalizam R$101.921 (R$40.052 em 2020).

17. Impostos e contribuições a recolher

Consolidado
2021
2020
Parcelamentos fiscais a)
140.900
182.597
Ajuste a valor presente - parcelamento ICMS
(3.078)
(5.402)
ICMS
8.821
10.905
PIS e COFINS
418
1.372
INSS
9.079
3.458
Outros
2.896
5.591
159.036
198.521
Circulante
59.457
63.627
Não circulante
99.579
134.894
a) A Cia. entrou com pedidos de parcelamento de débitos de ICMS entre os anos
de 2010 e 2020 com variações pela SELIC. Adicionalmente, em 2020, a Cia.
aprovou juntamente com a Secretaria de Fazenda do Estado do RJ negociação
especial na dívida ativa no que se refere aos parcelamentos de ICMS constituídos, com o objetivo de alongar o pagamento das parcelas do saldo devedor,
alongando parte dos vencimentos, no montante total de R$34.588, com prazo de
80 meses, em 2020. Em 2021, a Cia. somente vem realizando a amortização do
saldo devedor conforme cronograma aprovado pela Secretaria de Fazenda e a
dívida possui vencimento final em 2028. A Secretaria de Fazenda do Estado do
RJ deferiu pedidos de parcelamento (Resolução SEF nº680/13) de débitos de
ICMS de 2020, no montante de R$19.770. Os prazos dos parcelamentos são em
até 24 meses, corrigidos mensalmente pela taxa SELIC. Os parcelamentos registrados no passivo não circulante possuem os seguintes vencimentos por ano:
2021
2020
2022
36.010
2023
26.282
26.545
2024
24.677
23.932
2025
19.315
19.010
2026
19.315
19.315
2027
5.525
8.962
2028 em diante
4.465
1.120
Total
99.579
134.894
18. Empréstimos e financiamentos Taxa de juControladora e
ros efetiva Venciconsolidado
Instituição financeira
(a.a.)
mento
2021 2020
Banco Citibank a)
CDI + 3,50% Fev/24
22.353 32.021
Banco Citibank a)
CDI + 3,60% Mar/2026 58.501
Caixa Econômica Federal b)
CDI + 3,54% Mai/23
7.758 13.214
Banco BBM c)
CDI + 2,76% Mai/24
9.350 10.001
Banco Itaú c)
9,21%
Nov/24
8.423 10.123
Certificados de Recebíveis
Imobiliários d)
CDI + 3,50% Ago/2027 103.930
Citibank. e)
3,91%
Fev/21
564
Citibank. e)
3,91%
Mar/21
- 2.404
Citibank. e)
3,91%
Abr/21
- 1.537
Citibank. e)
3,91%
Mai/21
- 4.601
Citibank. e)
3,91%
Jun/21
- 1.649
Citibank. e)
3,91%
Jan/22
5.250
Citibank. e)
3,91%
Fev/22
2.020
Citibank. e)
3,91%
Mar/22
2.915
Citibank. e)
3,91%
Abr/22
3.538
Citibank. e)
3,91%
Mai/22
3.773
Citibank. e)
3,91%
Jun/22
4.045
231.856 76.114
Circulante
58.566 28.564
Não circulante
173.290 47.550
a) Empréstimos contraídos pela Cia. utilizados para investimento na abertura de
novas lojas. O contrato possui garantia de 30% do saldo devedor do empréstimo
em aplicação financeira no referido banco. b) Empréstimo contraído pela Cia.
utilizado para investimento na abertura de novas lojas. O contrato possui garantia de 20% do saldo devedor do empréstimo em aplicação financeira no referido
banco. c) Empréstimos contraídos pela Cia. para liquidação das debêntures e
alongamento da dívida com redução do custo financeiro. O contrato do Banco
BBM possui garantia de 30% do saldo devedor do empréstimo em aplicação financeira no referido banco. O contrato com o Banco Itaú não possui garantias. d)
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) emitidos pela Cia. com o objetivo
de investimentos em benfeitorias e construção de novas lojas. O contrato não
possui garantias. e) FININMP - Financiamento à importação, linha de crédito
para importação de bens de capital, máquinas, equipamentos e serviços. Os
financiamentos contraídos pela Cia. são para a aquisição de mercadorias para
revenda. O cronograma de vencimento do saldo de longo-prazo é como segue:
2023
32.500
2024
46.560
2025
41.879
2026
32.495
2027
19.856
173.290
Cláusulas restritivas (covenants): Os contratos de empréstimos do Citibank e
Caixa Econômica Federal preveem vencimento antecipado no caso de inobservância de certos índices financeiros neles determinados (Dívida Líquida/EBTIDA
menor ou igual a 2,5, EBITDA1/Resultado Financeiro maior ou igual a 2,0 e/ou
Dívida Líquida/Recebíveis de Cartões menor ou igual a 1,7). O Certificado de
Recebíveis Imobiliários prevê vencimento antecipado no caso de inobservância de certos índices financeiros neles determinados (Dívida Líquida/EBTIDA
menor ou igual a 2,5 e EBITDA /Resultado Financeiro maior ou igual a 2,0). Em
31/12/21, a Cia. atingiu os referidos índices financeiros.
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O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 527, de
4/10/12, e consiste no lucro líquido (prejuízo) ajustado pelo resultado financeiro
líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelos custos
e despesas de depreciação e amortização.
19. Arrendamento mercantil: A Cia. efetua o arrendamento de alguns bens,
principalmente imóveis (escritório, centro de distribuição e lojas), que normalmente vigoram por um período de 5 a 20 anos. A movimentação dos direitos de
uso e do passivo de arrendamento está demonstrada a seguir:
Direito de uso
Saldos em 31/12/19
271.609
Adições
98.277
Amortização
(73.839)
Saldos em 31/12/20
296.047
Adições
132.104
Amortização
(96.394)
Saldos em 31/12/21
331.757
Passivo de arrendamento a pagar
Saldos em 31/12/19
282.141
Adições
98.277
Descontos (*)
(19.653)
Pagamentos
(59.427)
Apropriação de juros
12.695
Saldos em 31/12/20
314.033
Adições
132.104
Descontos (*)
(13.519)
Pagamentos
(100.758)
Apropriação de juros
26.474
Saldos em 31/12/21
358.334
Circulante
106.193
Não circulante
252.141
(*) A Cia. optou pela adoção do expediente prático previsto no CPC06 (R2), onde
não é feita nenhuma reavaliação no valor do Direito de Uso e suas contraprestações, relativos aos descontos no pagamento dos arrendamentos recebidos
em função da Covid-19. Desta forma, o montante dos descontos recebidos foi
registrado como resultado financeiro. A Cia. apurou créditos PIS e COFINS a
recuperar embutidos na contraprestação dos arrendamentos. Na mensuração
dos fluxos de caixas dos arrendamentos não foram destacados os créditos de
impostos, sendo os efeitos de PIS e COFINS sobre o fluxo contratual bruto de R$
7.423 (R$ 7.288 em 2020). Os direitos de uso são amortizados durante o prazo
de vigência do contrato de locação e consideram a expectativa de renovação,
quando a administração pretende exercer esse direito, e de acordo com os
termos dos contratos. 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 Cia. Esses fluxos de pagamentos são ajustados a valor presente, considerando uma taxa de desconto correspondente a taxa de juros incremental, que consideram o custo de captação da
Cia., baseado no CDI (Certificado de Depósito Interbancário) adicionado à taxa
pré-fixada de emissão das debêntures, excluindo-se ajustes de garantia. Essas
taxas de juros foram calculadas pelo período do arrendamento, que considera
a intenção de renovação. As taxas de desconto utilizadas nos arrendamentos
foram, em média, 9,14% a.a. em 2021 e 8,12% a.a. em 2020. Em 31/12/21 e
2020, os passivos de arrendamento mercantil são como segue:
2021
2020
Valor nominal dos pagamentos futuros
419.480
383.687
Ajuste a valor presente
(61.146)
(69.654)
358.334
314.033
A correção do passivo é reconhecida como despesa financeira. A parcela registrada como não circulante tem o seguinte cronograma de vencimento:
Vencimento
2023
89.219
2024
75.097
2025
45.262
2026
17.809
2027 em diante
24.753
Parcela registrada no passivo não circulante
252.141
A Cia., seguindo o que emana o CPC 06 (R2), utilizou técnicas de fluxo de
caixa descontado sem considerar inflação projetada nos fluxos de pagamentos
dos arrendamentos. A seguir são apresentados, para efeitos de comparação, o
fluxo de pagamentos futuros dos arrendamentos, considerando a aplicação de
inflação projetada (modelo fluxo nominal x taxa nominal):
Fluxo de pagamentos
futuros
2022
2023
2024
2025 2026 em diante
Fluxo de desembolso
sem AVP
129.757 102.067 85.831 51.941
49.883
Cenário com inflação (*) 136.881 106.150 89.265 54.019
51.878
(*) Taxas obtidas através das projeções divulgadas pelo boletim Focus. 20. Provisão
para litígios e demandas judiciais: A Cia. é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante tribunais e órgãos governamentais envolvendo questões
fiscais, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. A administração possui um
sistema de monitoramento de suas ações judiciais e administrativas conduzido por
departamento jurídico próprio e por advogados externos. A administração da Cia.,
com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas
judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, com base nas experiências
anteriores referentes às quantias reivindicadas, constituiu provisão, em montante
julgado suficiente, para cobrir as perdas prováveis com as ações em curso. A provisão para litígios e demandas judiciais possui o seguinte detalhamento:
Controladora e Consolidado
2021
2020
Trabalhistas
5.072
4.462
Cíveis
1.497
1.410
6.569
5.872

As ações judiciais de natureza trabalhista são discussões envolvendo principalmente reclamações de horas extras, cujos valores individualmente não são significativos. As ações judiciais de natureza cível são decorrentes do curso ordinário
de suas operações (ações consumeristas) e ações judiciais de renovatórias e/
ou despejo de lojas alugadas. A Cia. não possui processos de natureza fiscal
em esfera judicial ou que sejam avaliados como perda provável.
Movimentação da provisão para litígios e demandas judiciais
Trabalhistas
Cíveis
Total
Saldo em 31/12/19
3.354
1.144
4.498
Adições
1.108
659
1.767
Reversões
(393)
(393)
Saldo em 31/12/20
4.462
1.410
5.872
Adições
610
127
737
Reversões
(40)
(40)
Saldo em 31/12/21
5.072
1.497
6.569
A Cia. possuía demandas administrativas e judiciais, cujas probabilidades de
perdas são consideradas possíveis, nos seguintes montantes:
Controladora e consolidado
2021
2020
Trabalhistas
25.225
12.873
Cíveis
4.544.
3.384
Fiscais
11.932
29.769
28.189
21. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social da Cia. em 31/12/21
e 2020 está assim distribuído:
Quantidade de ações ordinárias
Montantes
Acionista
2021
2020
2021
2020
Akangatu Fundo
de investimento em
Participações
1.035.166.991 1.035.166.991
109.356 157.107
Polo Capital
Internacional Gestão
de Recursos LTDA.
1
Em 3/07/20 foi deliberado em AGE o aumento de capital social em R$33.000,
mediante a emissão de 217.434.349 ações ordinárias. Em 29/03/21 foi deliberado em AGE a redução do capital social em R$ 47.751 sem remoção das
ações ordinárias representativas do capital social, a fim de absorver prejuízos
acumulados. Em 30/04/21, foi deliberado em AGE o aumento de capital social
em R$ 0,15 (quinze centavos) mediante a emissão de uma ação ordinária a fim
de recompor a pluralidade de acionistas da Cia., de acordo com o Art. 206 da
Lei 6.404/76 (Lei das S.A.). b) Destinações do lucro: Em 31/12/21, foi constituída
reserva legal à razão de 5% do lucro líquido do exercício, na forma do Art. 193
da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), Ltda. a 20% do capital social da Cia., no valor
de R$776. A destinação dos dividendos é efetuada com base na Lei 6.404/76,
sendo o dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido, após destinação da reserva legal. Em 06/06/21 a Cia. deliberou o pagamento de R$ 8.803
de dividendos intermediários. Adicionalmente, em 16/12/21, a Cia. deliberou a
destinação de R$ 3.328 de dividendos intermediários do exercício de 2021. Considerando que os dividendos intercalares superaram o mínimo obrigatório, não
houve destinação adicional ao final do exercício. O saldo remanescente do lucro
líquido do exercício, após a destinação da reserva legal e deduzido os dividendos
distribuídos, foi integralmente destinado à reserva para investimentos. c) Plano
de remuneração baseados em ações: Em 2018, 2019 e 2020, a Cia. celebrou
contratos de promessa futura com executivos para distribuição de 19.761.872
ações sem preço de exercício. O valor justo das ações foi estimado na data da
outorga, com base em múltiplos de EBITDA, deduzindo a dívida líquida da Cia.
no último exercício social, conforme previsto nos contratos firmados entre as
partes. Os contratos maturam a cada 12 meses e prazo para que as ações sejam
efetivamente transferidas é de 4 anos da data da assinatura. No caso de evento
de liquidez, a parcela já maturada (vested) serão transferidas aos executivos.
O quadro abaixo demonstra o resultado do cálculo do valor justo das opções:
Período de
Quantidade de
Valor
Data da
maturação ações estimadas a justo das Situação de
outorga
(vesting)
serem emitidas
opções
maturação
Mai/18
12 meses
5.860.418
3.397
Maturado
Mai/19
12 meses
6.950.727
4.640
Maturado
Mai/20
12 meses
6.950.727
6.531
Maturado
19.761.872
14.568
Os efeitos da remuneração com base em opções para compra de ações, abrangendo todas as opções concedidas e em aberto, no patrimônio líquido e no
resultado do exercício, são os seguintes:
Valor justo das
Efeito no resultado Efeito acumulado no
opções por exercício
do exercício
patrimônio líquido
2018
1.982
1.982
1.982
2019
6.055
6.055
8.037
2020
3.809
3.809
11.846
2021
2.722
A Cia. concede a cada beneficiário uma opção de venda sobre a totalidade das
ações. Os prazos para o exercício da opção estão determinados em contratos
individuais entre as partes, o preço de aquisição da Cia. no exercício das opções
de venda será determinado com base em critérios de mensuração específica
envolvendo múltiplos do EBITDA da Cia. No caso de o beneficiário pedir renúncia do seu posto, as opções que ainda não sejam passíveis de exercício
caducam sem qualquer indenização ou compensação e as opções já passíveis
de exercício poderão ser exercidas em até noventa dias. Na hipótese de o contrato de trabalho do beneficiário ser rescindido por justa causa, todos os direitos
que possam ser exercidos ou que não possam ainda ser exercidos caducam
automaticamente, independentemente de aviso ou indenização. 22. Resultado
por ação: a) Básico: O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão
do lucro atribuível aos acionistas da Cia., pela quantidade média ponderada
de ações ordinárias emitidas durante o período, excluindo as ações ordinárias
compradas pela Cia. e mantidas como ações em tesouraria.
2021
2020
Lucro atribuível aos acionistas da Cia.
15.531
35.211
Média ponderada da quantidade de ações
ordinárias emitidas
1.035.166.992 1.035.166.991
Lucro básico por ação - em reais (R$)
0,02
0,03
b) Diluído: O lucro por ação diluído é calculado ajustando-se à média ponderada
da quantidade de ações ordinárias em circulação supondo a conversão de todas
as ações ordinárias potenciais que provocariam diluição. A Cia. possui uma
categoria de ações ordinárias potenciais que provocariam diluição, que são as
opções do plano de opção de compra de ações.
2021
2020
Lucro atribuível aos acionistas da Cia.
15.531
35.211
Média ponderada da quantidade de ações
ordinárias emitidas
1.035.166.992 1.035.166.991
Instrumentos dilutivos - média ponderada
da quantidade de ações:
Stock options
19.761.872
19.761.872
Lucro diluído por ação - em (R$)
0,02
0,03
23. Receita líquida de venda de mercadorias e serviços
Controladora e Consolidado
2021
2020
Receita bruta de vendas
1.530.930
1.389.254
Ajuste a valor presente
(13.210)
(8.138)
Devoluções e descontos incondicionais
(117.807)
(95.464)
Outras receitas a)
38.711
27.007
1.438.624
1.312.659
Impostos sobre vendas e serviços b)
(175.340)
(196.962)
Receita líquida com venda de
mercadorias e serviços
1.263.284
1.115.697
a) Substancialmente referente a comissões da venda de serviços e serviços relacionados ao cartão Casa & Vídeo. b) R$ 37.235 refere-se ao principal dos créditos
da discussão da exclusão de ICMS da base do PIS e COFINS. Vide Nota 8.
24. Custo das mercadorias vendidas
Controladora e Consolidado
2021
2020
Custo das mercadorias vendidas
(852.512)
(757.432)
Ajuste a valor presente
38.534
24.619
Outros
(2.849)
(3.777)
Custo das mercadorias vendidas
(816.827)
(736.590)
25. Receitas (despesas) operacionais
Consolidado
Despesas comerciais
2021
2020
Material de embalagem
(4.566)
(2.659)
Taxas de administração de cartões débito e crédito
(15.437) (13.485)
Despesas com ocupação
(23.760) (28.988)
Amortização do direito de uso - arrendamento mercantil (96.394) (73.839)
Provisões para devedores duvidosos
29
(855)
Outras a)
(2.392)
7.144
(142.520) (112.682)
Despesas gerais e administrativas
Salários, encargos e benefícios
(150.737) (132.346)
Material de consumo e escritório
(2.447)
(2.406)
Manutenção e conservação
(3.551)
(2.046)
Despesas com ocupação
(1.293)
(904)
Serviços prestados
(27.849) (21.164)
Impostos e taxas
(7.387)
(826)
Depreciação e amortização
(23.049) (16.348)
Outras despesas administrativas
(24.038) (11.861)
(240.351) (187.901)
Outras receitas (despesas) operacionais
Receita de negociações com credores
4.233
7.951
Outras receitas (despesas) operacionais
127
(279)
4.360
7.672
a) Essa rubrica é composta substancialmente pelas despesas com propaganda
e publicidade e as receitas com verbas de fornecedores.
26. Resultado financeiro
Consolidado
Receitas financeiras
2021
2020
Rendimentos de aplicações financeiras
1.594
373
Descontos obtidos
1.069
2.325
Descontos obtidos em arrendamento
13.519
19.653
Ajuste a valor presente
13.794
7.214
Atualização monetária sobre impostos (créditos de Pis
e Cofins)
19.565
Atualização de depósitos judiciais
792
2.480
Receita com vendas parceladas
152
221
Ganhos com operação de derivativos
4.127
Outras receitas financeiras
2.686
547
57.298
32.813
Despesas financeiras
Juros sobre antecipações de recebíveis
(13.179) (5.784)
Juros sobre fornecedores
(2.898) (1.333)
Juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures,
mútuos, credores de recuperação judicial e impostos
(16.092) (13.887)
Comissão sobre fiança
(205)
(236)
Refinanciamento parcelamento fiscal
(2.324) (2.863)
Ajuste a valor presente
(36.400) (24.827)
Juros sobre arrendamento mercantil
(26.475) (12.695)
Juros sobre debêntures
- (4.316)
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Despesas com operação de derivativos
Outras despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
27. Transações com partes relacionadas
Saldos a pagar (fornecedores)
Securitização de Valores - CVTRJ a)
Aluguel - CVTRJ b)

(936)
(1.460)
(668)
(99.033) (67.545)
(41.735) (34.732)
Controladora
2021
2020
4.727
4.727
741
594
5.468
5.321

a) Operações de antecipações de seus fornecedores. b) Locação de um imóvel
utilizado como um de seus pontos comerciais. Remuneração dos administradores:
Na forma estabelecida na Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), o Estatuto Social da Cia.
determina que cabe à Assembleia Geral fixar o montante global da remuneração
anual dos administradores. O valor fixado em 2021 foi de até R$3.974 (R$3.974 em
2020). A Cia. também concede plano de remuneração baseado em ações a executivos, conforme descrito na Nota 21.e. 28. Instrumentos financeiros e gestão
de riscos: 28.1. Análise dos instrumentos financeiros: A Cia. efetuou avaliação
de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores de mercado, por meio

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de caixa
Títulos de valores mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais

Classificação
por categoria
Valor justo por meio do resultado
Valor justo por meio do resultado
Valor justo por meio do resultado
Custo amortizado
Custo amortizado

Hierarquia
de valor justo
Nível 2
Nível 2
Nível 2
-

Passivos financeiros
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Passivo de arrendamento

Custo amortizado
Custo amortizado (*)
Valor justo por meio do resultado
Custo amortizado

Nível 2
-

de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a
interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação requerem considerável julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização
mais adequado. Como consequência, as estimativas apresentadas não indicam,
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente.
O uso de diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias pode ter um efeito
relevante nos valores de realização estimados. 28.2. Classificação dos instrumentos financeiros por categoria: A classificação dos ativos financeiros da Cia.
e suas controladas por categoria é a seguinte:

Consolidado
Menos
Entre
Entre
Entre
Entre
2021
de 3 meses 3 e 6 meses 6 e 12 meses 1 e 2 anos 2 e 5 anos
373.995
281.622
92.373
231.856
20.286
20.348
17.936
79.060
94.225
358.334
27.122
27.071
52.000
85.554
141.834
964.185
329.030
139.792
69.936
164.614
236.059
Consolidado
Menos
Entre
Entre
Entre
Entre
2020
de 3 meses 3 e 6 meses 6 e 12 meses 1 e 2 anos 2 e 5 anos
Fornecedores e aluguéis a pagar 371.901
322.327
48.990
584
Empréstimos e financiamentos
76.114
6.818
12.170
9.576
22.275
25.275
Arrendamentos
314.033
18.798
18.780
36.507
72.266
139.928
762.048
347.943
79.940
46.667
94.541
165.203
28.4. Derivativos: A Cia. realizou a captação de recursos em dólares norte-americanos através da aplicabilidade da Lei
4.131 (sem a exigência de serem importadora ou exportadora) e contratou instrumentos financeiros derivativos (swaps)
para proteção do risco cambial. Para esses instrumentos em 2021 a Cia. adotou a política de hedge de fluxo de caixa.
A Cia. também realizou em 2021 a captação de recursos através da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários
(CRI) no mercado de capitais e para mitigar o risco de variação dos juros foram contratados instrumentos financeiros
derivativos (swaps) em uma relação de hedge de valor justo. Esta estratégia foi aplicada para cobertura das exposições
de taxas de juros da Cia.
2021
Classificação
Instrumento Valor de
Indexador
Venci- Ganho (perdo Hedge
Objeto de Hedge
de Hedge referência
passivo
mento da) 2021
Fluxo de Caixa
4.131
Swap
39.195 CDI + 3,5%
Fev/24
642
Fluxo de Caixa
4.131
Swap
58.100 CDI + 3,6% Mar/26
(1.696)
Valor Justo
CRI indexados por CDI + 3,5%
Swap
50.000 IPCA + 7,36% Ago/27
Valor Justo
CRI indexados por CDI + 3,5%
Swap
50.000 IPCA + 7,36% Ago/27
(1.054)
28.5. Mudanças nas atividades de financiamento
2021
Pagamento /
Juros
Novas Variação Valor
2020 baixa de Principal pagos captações cambial justo Juros 2021
Passivo de arrendamento
314.033
(100.758) (13.519)
132.104
- 26.474 358.334
Empréstimos e financiamentos 76.114
(36.054) (9.961)
187.803
70
- 13.883 231.856
Total líquido
390.147
(136.812) (23.480)
319.907
70
- 40.357 590.190
2020
Pagamento / baixa Juros
Novas Variação Valor
2019
de Principal
pagos captações cambial justo Juros 2020
Passivo de arrendamento
282.141
(79.081)
97.589
- 13.384 314.033
Empréstimos e financiamentos 29.725
(58.868) (2.859)
105.451
- 2.665 76.114
Debêntures
32.097
(31.975) (1.647)
- 1.525
Total líquido
343.963
(169.924) (4.506)
203.040
- 17.574 390.147
29. Cobertura de seguros: A Cia. mantém apólices de seguros contratados junto à algumas das principais seguradoras do país que foram definidas por orientação de especialistas e levam em consideração a natureza e o grau de risco
envolvido. Em 31/12/21, a Cia. possuía cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo
imobilizado e para estoques, além de apólice de Responsabilidade Civil, e são assim demonstradas:
Montante da
Bens segurados
Riscos cobertos
cobertura - R$
Centro de Distribuição, Administrativo e Lojas Incêndio
150.000.000
Centro de Distribuição, Administrativo e Lojas Impacto de Veículos Terrestres e Queda de Aeronaves
1.000.000
Centro de Distribuição, Administrativo e Lojas Danos elétricos
500.000
Derrame Acidental de Chuveiros Automáticos de
Centro de Distribuição, Administrativo e Lojas Combate a Incêndio (Sprinklers)
1.000.000
Centro de Distribuição, Administrativo e Lojas Fidelidade
100.000
Centro de Distribuição, Administrativo e Lojas Despesas e/ou perdas de aluguéis
1.000.000
Roubo e Furto de Valores em Trânsito Fora do
Centro de Distribuição, Administrativo e Lojas Estabelecimento
50.000
Roubo e/ou Furto Qualificado de Bens Mediante
Centro de Distribuição, Administrativo e Lojas Arrombamento
50.000
Vendaval, Furacão, Ciclone, Tornado, Chuva de Granizo
Centro de Distribuição, Administrativo e Lojas e Fumaça.
1.000.000
Cia.
Responsabilidade civil
5.000.000
Sócios
Responsabilidade civil Administradores
20.000.000

2021
2020
103.385 163.887
30.868
8.077 Fornecedores e aluguéis a pagar
2.072
- Empréstimos e financiamentos
66.888 52.448 Arrendamentos
50.647 73.988
253.860 298.400

351.760 355.696
231.856 76.114
964
358.334 314.033
941.950 746.807
(*) Os empréstimos com derivativos associados para proteção de juros e tratados como ‘hedge accounting’ são mensurados a valor justo.Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos; Nível
2 - “inputs”, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta (preços) ou
indiretamente (derivado de preços); e Nível 3 - premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados
observáveis de mercado (“inputs” não observáveis). Não houve mudança de nível para esses instrumentos financeiros
no período findo em 31/12/21. A administração entende que não há diferenças relevantes entre os saldos valores demonstrados pelo custo amortizado e respectivos valores justos, uma vez que os mesmos são ajustados a valor presente
e provisões para realização. 28.3. Gestão de risco: As operações financeiras da Cia. são realizadas por intermédio
da área financeira de acordo com estratégia visando à segurança, rentabilidade e liquidez previamente aprovada pela
diretoria. A Cia. utiliza capital próprio e de terceiros para o financiamento de suas atividades, sendo que a utilização de
capital de terceiros visa otimizar sua estrutura de capital. A Cia. monitora sua estrutura de capital e a ajusta considerando
as mudanças nas condições econômicas. A Cia. apresenta a seguinte estrutura de capital em 31 de dezembro:
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa
103.385
163.887
Aplicações financeiras
30.868
8.077
Instrumentos financeiros derivativos
2.072
(964)
Empréstimos, financiamentos e debêntures
(231.856)
(76.114)
Dívida com credores da recuperação judicial
(17.681)
(22.874)
Parcelamentos fiscais
(140.900)
(182.597)
Dívida líquida
(254.112)
(110.585)
Total do patrimônio líquido
123.548
121.202
Índice de alavancagem (%)
-205,68%
-91,24%
Os critérios de seleção das instituições financeiras obedecem a parâmetros que levam em consideração o rating disponibilizado por renomadas agências de análise de risco, patrimônio líquido e níveis de concentração de operações e
recursos. Os principais fatores de risco que poderiam afetar o negócio da Cia. são: Risco de mercado: O risco de mercado
é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços
de mercado. Os preços de mercado englobam dois tipos principais de risco no caso da Cia.: i) Risco de taxa de juros:
Risco de taxa de juros é o risco de que o valor dos fluxos de caixa futuros flutue devido a variações nas taxas de juros de
mercado. A exposição da Cia. ao risco de mudanças nas taxas de juros de mercado concentra-se, principalmente, nas
obrigações de LP sujeitas a taxas de juros variáveis. ii) Risco cambial: O risco cambial é o risco de que o valor dos fluxos
de caixa futuros flutue devido à variação nas taxas de câmbio. A exposição da Cia. ao risco de variações nas taxas de
câmbio refere-se, principalmente, a empréstimo bancário em moeda estrangeira e a de compra de produtos importados
para revenda. Em 2021, a Cia. utilizou de instrumentos financeiros com operações de swap para proteção contra a sua
exposição ao risco cambial relacionada a transações de importação de mercadorias para revenda com financiamentos
bancários (Finimp) e sua linha de crédito com o Citibank, modalidade 4131. Vide Nota 28.4. Risco de crédito: O risco
de crédito é o risco da contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro
ou contrato. A Cia. está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais, principalmente com relação às
aplicações financeiras, contas a receber e empréstimos. Todas as operações da Cia. são realizadas com bancos de
reconhecida liquidez, o que minimiza seus riscos. A política de vendas da Cia. está diretamente associada ao nível de
risco de crédito a que está disposta no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, assim
como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas, são procedimentos adotados a fim de minimizar os
riscos de inadimplência. A Administração da Cia. considera que o risco de crédito está substancialmente coberto pela
provisão para créditos de liquidação duvidosa. A Cia. mantém operações de cartão de crédito private label cujo risco de
crédito é totalmente garantido contratualmente pelo administrador da bandeira. Risco de liquidez: O risco de liquidez
consiste na possibilidade da Cia. não ter recursos suficientes para cumprir com seus compromissos em função das
diferentes moedas e prazos de liquidação de seus direitos e obrigações. O controle da liquidez e do fluxo de caixa da
Cia. é monitorado diariamente pela Administração, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e captação
prévia de recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos,
não gerando riscos de liquidez para a Cia. A Cia. utiliza políticas de caixa mínimo, controle de gestão de estoque, prazo
de pagamento com fornecedores e política de nível de alavancagem na gestão operacional do caixa e adicionalmente
todos os investimentos são realizados conforme análise e determinação dos respectivos retornos e origens adequadas.
O quadro abaixo analisa os passivos financeiros, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanescente
entre a data das DFs e a data contratual do vencimento.

Tiago de Oliveira Nascimento - CPF 108.155.517-38 - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; Mariana Novaes Castro - Contadora - CRC/RJ 118045/O-7
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as DFs: Em cumprimento aos incisos V e VI do art. 25, da Instrução CVM nº 480/09, os abaixo assinados, Diretores da Casa & Vídeo Brasil S.A. S.A. com sede na Cidade de
RJ, RJ, na R. do Assembleia 100, Centro, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 11.114.284/001-63 (“Cia.”), declaram que reviram, discutiram e concordam com as DFs da Cia.,
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. RJ, 25/04/2022. Ivo do Amaral Benderoth - Presidente; Tiago Nascimento - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.
Relatório do auditor independente sobre as DFs individuais e consolidadas: Ao Conselho de Administração e Acionistas da Casa & Vídeo Brasil S.A. - RJ - RJ: Opinião: Examinamos as DFs individuais e consolidadas da Casa & Vídeo
BrasilS.A. (“Cia.”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/21 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as DFs acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Cia. em 31/12/21, 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: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs individuais
e consolidadas”. Somos independentes em relação à Cia. e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 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 apropriada para fundamentar nossa opinião. 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 DFs individuais e consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas DFs individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria
tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das DFs tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das DFs individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação
de riscos de distorções significativas nas DFs. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as DFs da Cia. 1. Reconhecimento de
receita: Conforme mencionado nas notas explicativas 1, 3 e 23, as receitas da Cia. são derivadas da venda de mercadorias, reconhecidas em momento específico do tempo. As vendas são efetuadas substancialmente por meio de suas lojas físicas,
vendas diretas a terceiros e pela internet, e as modalidades de pagamento aceitas pela Cia. são cheque, cartão de crédito e débito, dinheiro e boleto bancário. O alto volume de vendas e a quantidade de lojas requerem controles e processos que
garantam a integridade das operações. Devido à relevância dos montantes envolvidos e às características inerentes ao processo de reconhecimento de receita, incluindo o volume e a segurança de captura de todas as vendas dentro do período
de competência, consideramos esse tema como um assunto significativo em nossos trabalhos de auditoria. Como a nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram: (i) entendimento dos processos e controles
internos da Cia. para mensuração e realização das vendas; (ii) avaliação dos sistemas informatizados utilizados no processo contando com especialistas em tecnologia; (iii) procedimentos de confirmação externa para uma amostra da base que
compõe o saldo de contas a receber mediante o envio de cartas de confirmação; (iv) verificação, por amostragem, das documentações suporte das vendas realizadas no exercício; (v) teste de corte de competência das receitas, com base em
amostra de transações; e (vi) análise mensal das receitas utilizando dados agregados e desagregados para identificar relações ou movimentações dissonantes às nossas expectativas baseadas em nosso conhecimento da Cia. e do setor de varejo. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da diretoria, consideramos aceitáveis as políticas de reconhecimento de receitas adotadas pela diretoria, bem como as respectivas divulgações efetuadas, no contexto das DFs tomadas em conjunto. 2. Estoques: Conforme mencionado na nota explicativa 7, em 31/12/21, a Cia. possuía estoques no montante de R$308.703 mil, distribuídos nas lojas e no centro de distribuição no
Estado do RJ, e são compostos por grande variedade de produtos, o que requer um sistema de controle e logística para gerenciamento apropriado. Além disso, o grande volume de compras e vendas de mercadorias faz com que a valorização dos
estoques se torne complexa e relevante. Devido ao montante envolvido, elevado número de entradas e saídas, bem como a quantidade de itens em estoques e em localidades distintas, consideramos esse tema como um assunto significativo em
nossos trabalhos de auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) entendimento dos processos e controles internos da Cia. relacionados à contagem física e monitoramento
dos estoques; (ii) acompanhamento, em bases amostrais, da contagem física dos estoques de lojas e centro de distribuição; e (iii) verificação por amostragem das documentações de compras e recálculo do custo médio dos itens selecionados; (v)
avaliação dos critérios utilizados pela diretoria para cálculo da provisão para perdas na realização dos estoques e revisão dos cálculos efetuados; e (vi) avaliação da necessidade de provisão para perdas na realização dos estoques com base nas
vendas realizadas. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre os estoques, que está consistente com a avaliação da diretoria, consideramos aceitáveis as políticas de monitoramento e valorização dos estoques adotadas pela diretoria, bem como as respectivas divulgações efetuadas, no contexto das DFs tomadas em conjunto. Responsabilidades da diretoria e da governança pelas DFs individuais e consolidadas: A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs 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 elaboração de DFs livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs individuais e consolidadas, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs, a não ser que a
diretoria pretenda liquidar a Cia. e sua controlada ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. e sua controlada são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs. Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs 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 eventuais 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 DFs. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 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 eficácia dos controles internos da Cia. e sua controlada. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, 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 significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia. e sua controlada. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs 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 Cia. e sua controlada a não mais se manterem em continuidade operacional. •
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs, inclusive as divulgações e se as DFs individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 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 comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que foram
objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das DFs do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. 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 comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
RJ, 31/03/2022. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes S.S. - CRC-SP015199/O; Wilson J. O. Moraes - Contador CRC-1RJ107211/O-1
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente: Em cumprimento aos incisos V e VI do art. 25, da Instrução CVM nº 480/09, os abaixo assinados, Diretores da Casa & Vídeo Brasil
S.A. S.A. com sede na Cidade de RJ, RJ, na R. do Assembleia 100, Centro, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 11.114.284/001-63 (“Cia.”), declaram que: reviram, discutiram
e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre as DFs da Cia. relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021. RJ, 25/04/2022. Ivo do Amaral Benderoth - Presidente; Tiago Nascimento - Diretor
Financeiro e de Relações com Investidores.

