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1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Wiser Educação S.A., (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de Curitiba, no Estado do 
Paraná, com presença de franquias em praticamente todos os estados do Brasil.
A Companhia e suas controladas (conjuntamente, “o Grupo”) têm como atividades preponderantes: (i) o franchising do modelo de aulas 
de inglês presencial multilevel e a venda dos materiais didáticos aplicados nas aulas com o uso das marcas Wise Up e Number One e (ii) 
a Edtech que consiste em cursos online de empreendedorismo, língua inglesa e a editoração de livros no segmento do desenvolvimento 
empresarial e palestras dos autores desses livros utilizando as marcas meuSucesso.com, Wise Up Online, Power House Plus e Buzz, 
respectivamente.
A Companhia exerce suas atividades também por meio das controladas diretas Central de Franquias GWUP Ltda e Central de Produções 
Corp Ltda.
Durante o primeiro semestre de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretou que o surto do coronavírus Covid-19 configura 
uma pandemia em escala global. Nos últimos dois anos, a pandemia já demonstrou ter impactos relevantes, incluindo o fechamento de 
estabelecimentos comerciais, criação de condições desafiadoras de trabalho e interrupção da cadeia de suprimento global. A Companhia 
vem adotando uma série de medidas visando mitigar os impactos gerados pelo Covid-19 em suas operações, incluindo:
(a) Continuidade do emprego de home office para os colaboradores; 
(b) Retorno gradual ao curso presencial para algumas escolas;
(c) Disponibilização de conteúdo online e interação direta com os alunos dos cursos presenciais. Adicionalmente, as aulas online (Via 
“Zoom”) estão acontecendo normalmente; 
(d) Comissionamento do franqueado com a venda do produto Wise Up Online, 35% de comissão sobre o valor da venda, para manter a 
saúde financeira da rede franqueada;
(e) Reuniões com os franqueados para alinhar a visão da Companhia e dar direcionamento na condução dos negócios;
(f) Parte do time de força de vendas da Companhia foi direcionado para os produtos da divisão Edtech;
(g) Criação de mais um canal de vendas dos produtos Edtech com agentes WSP (Wiser Sales Platform) 
(h) Lançamento de um novo produto, WOL Live (Wise Up Online Live), que consiste em aulas de inglês ao vivo para os alunos da 
plataforma Wise Up Online.
(i) Em 15 de junho de 2021 a Wiser Educação S.A. formalizou um contrato de compra e venda de ações e outras avenças com data de 
fechamento e validade a partir de 1º de julho de 2021 para que a Companhia adquirisse participação como acionista da empresa Conquer 
Holding Educacional S.A. e suas controladas.
Com base no percentual da participação adquirida pela Companhia e ainda havendo fatores de influência da Companhia na investida como: 
(a) indicação de um diretor financeiro para composição do quadro da investida, (b) influência sobre as decisões societárias da investida, (c) 
poder de veto sobre as decisões tomadas na investida e (d) auxílio e direcionamento técnico das atividades comerciais da investida (direcio-
namento e apoio na comercialização dos produtos de Edtech), podemos caracterizar assim o investimento realizado pela Wiser Educação 
na Conquer Holding como uma influência significativa sendo este tratado contabilmente conforme determinado pela normativa vigente e 
com as respectivas mutações de saldos ao longo dos períodos registradas pelo método da equivalência patrimonial.
Foram constituídas provisões contábeis proporcionadas por incertezas e riscos de perdas futuras relacionadas ao COVID 19, por exemplo a 
recompra de estoques mínimos dos franqueados que desejarem encerrar suas operações. Os eventos e condições geradas pela disseminação do 
COVID 19 não geraram incertezas relacionadas a continuidade operacional da Companhia, impairment de ativos não financeiros, realização 
dos tributos diferidos, de itens do ativo não circulante, imobilizado e intangível, apenas provisão dos estoques, conforme citado acima.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração, em 22 de julho de 2022.
2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas a seguir. Essas políticas foram 
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.
2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Repor-
ting Standards (IFRS)), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)), e evidenciam todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte 
da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão divulgadas na Nota 3.
(a) Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas também estão em conformidade com as normas internacionais de relatório 
financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Essas 
demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.
(b) Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e conforme as normas internacionais de 
relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)).
(c) Demonstração do valor adicionado
A Companhia divulga espontaneamente a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, conforme requerida pela 
legislação societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a companhias abertas e é apresentada como parte 
integrante das demonstrações financeiras. A DVA foi preparada de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 
- “Demonstração do Valor Adicionado”. As IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa 

demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações financeiras.
2.2. Consolidação
A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos a retornos 
variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da investida. 
As empresas controladas incluídas na consolidação estão descritas na no item 2.2(e) a seguir. As seguintes políticas contábeis são 
aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras.
(a) Controladas
Controladas são todas as entidades nas quais o Grupo detém o controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que 
o controle é transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o Grupo deixa de ter o controle.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de controladas em uma combinação 
de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. O Grupo reconhece a participação não controladora 
na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da 
adquirida. A mensuração da participação não controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisição 
são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos.
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também 
são eliminados a menos que a transação forneça evidências de uma perda de (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das 
controladas são modificadas onde necessário para garantir consistência com as políticas adotadas pela Companhia.
(b) Transações com participações de não controladores
O Grupo trata as transações com participações de não controladores como transações com proprietários de ativos do Grupo. Para as 
compras de participações de não controladores, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil dos 
ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Quando aplicável, ganhos ou perdas sobre alienações para participações 
de não controladores também são registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação patrimonial”.
(c) Perda de controle em controladas
Quando o Grupo deixa de ter controle, qualquer participação retida na entidade é remensurada ao seu valor justo, sendo a mudança no valor 
contábil reconhecida no resultado. Os valores reconhecidos previamente em outros resultados abrangentes são reclassificados para o resultado.
(d) Combinação de negócios
Em conformidade com as disposições do CPC 15 – Combinações de Negócios, as aquisições são registradas utilizando o método da 
aquisição quando o controle é transferido para a Companhia. A contraprestação conferida é mensurada ao valor justo, assim como os 
ativos líquidos identificáveis adquiridos. 
(e) Empresas incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas incluem os saldos e as transações da Companhia e de suas controladas, a seguir relacionadas:

Participação no capital total - %
CONTROLADORA 31/12/2021 31/12/2020
Central de Franquias GWUP Ltda. 100,0% 100,0%
Central de Produções Corp Ltda. 50,1% 50,1%
2.3. Conversão de moeda estrangeira
(a) Moeda funcional e de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas do Grupo são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a empresa atua (a “moeda funcional”). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apre-
sentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação do Grupo.
(b) Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das 
transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são passíveis de remensuração.
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do 
resultado como receita ou despesa financeira.
As alterações no valor justo dos títulos monetários em moeda estrangeira, classificados como ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, são separadas entre as variações cambiais relacionadas com o custo amortizado do título e as outras variações no valor 
contábil do título. As variações cambiais do custo amortizado são reconhecidas no resultado, e as demais variações no valor contábil do 
título são reconhecidas no patrimônio.
As variações cambiais de ativos e passivos financeiros não monetários, como os investimentos em ações classificados como mensuradas ao 
valor justo por meio do resultado, são reconhecidos no resultado como parte do ganho ou da perda do valor justo.
2.4. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com venci-
mentos originais de até três meses, ou menos e com risco insignificante de mudança de valor.
2.5. Ativos financeiros
2.5.1. Classificação
O Grupo classifica seus ativos financeiros sob a categoria mensurados ao custo amortizado.
A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa.
2.5.2. Reconhecimento e desreconhecimento
Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual o Grupo se compromete a 
comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou 
tenham sido transferidos e o Grupo tenha transferido substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. 
2.5.3. Mensuração
No reconhecimento inicial, o Grupo mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de um ativo financeiro não mensurado 
ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. 

A mensuração subsequente de títulos de dívida depende do modelo de negócio do Grupo para gestão do ativo, além das características 
do fluxo de caixa do ativo. O Grupo classifica seus títulos de dívida de acordo com as categorias de mensuração a seguir:
Os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de caixa representam apenas pagamentos do 
principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas 
em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos 
diretamente no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por impair-
ment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.
2.5.5. Impairment de instrumentos financeiros
O Grupo avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associados aos instrumentos financeiros registrados ao custo 
amortizado. A metodologia aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito.
Para as contas a receber de clientes, o Grupo aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo IFRS 9 / CPC 48 e, por isso, 
reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis, conforme descrito na Nota 8.
2.6. Contas a receber de clientes
As contas a receber referem-se substancialmente à comercialização no atacado e no varejo de livros e apostilas de idiomas, royalties de 
franquia, taxa de franquia e produtos online. Ambos os portais trabalham com contratos anuais. Se o prazo de recebimento é equivalente 
a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário são apresentadas no ativo não circulante. 
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 
com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa (“PECLD”).
2.7. Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques é o da 
média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados compreende os custos de projetos, mão de obra direta e outros custos diretos.
A Companhia efetua provisão para perdas para os produtos acabados e matérias-primas com baixa movimentação, as quais são analisadas 
e avaliadas periodicamente quanto a expectativa de realização. A Administração avalia periodicamente a necessidade de serem destruídos.
2.8. Ativo Imobilizado
Terrenos e edificações referem-se a ativos fixos mantidos pela Companhia para alocação de suas atividades - sede. Máquinas e equipamen-
tos são aqueles mantidos pela Companhia para operação administrativa. Os equipamentos de informática referem-se aos computadores 
e servidores mantidos para gerenciamento das informações e banco de dados das operações de franqueadora. O custo histórico inclui os 
gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens, deduzido das respectivas depreciações, à exceção do terreno, que não é depreciado. Os 
valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, ao final de cada exercício. O valor residual dos itens do 
imobilizado é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o saldo residual excede o valor recuperável. Durante os exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não foram identificadas diferenças significativas na vida útil-econômica dos bens que integram 
o ativo imobilizado da Companhia, consequentemente, foram utilizadas as mesmas taxas de depreciação. A depreciação é calculada pelo 
método linear, e contempla as seguintes vidas úteis:
Edificações       25 anos
Máquinas e equipamentos     5 anos
Benfeitorias em imóveis de terceiros    5-10 anos
Instalações       10 anos
Móveis e utensílios      10 anos
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em 
“Outras receitas (despesas) operacionais” na demonstração do resultado.
2.9. Ativo Intangível
(a) Ágio
O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do valor da participação de não 
controladores na adquirida; e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida em 
relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos 
líquidos da controlada adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado.
(b) Marcas registradas e licenças
As marcas registradas e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas 
e as licenças adquiridas em uma combinação de negócios são reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. As marcas não possuem 
vida útil definida e, portanto, sua recuperabilidade (impairment) é testada anualmente.
(c) Desenvolvimento de produtos
Os gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. Os gastos com desenvolvimento 
(ou de uma fase de desenvolvimento de um projeto interno) é reconhecido como intangível se, e somente se, demonstrado todas as 
seguintes condições:
• A viabilidade técnica de completar o ativo intangível para que seja disponibilizado para uso ou venda;
• A intenção de se completar o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo;
• A habilidade de usar ou vender o ativo intangível;
• Como o ativo intangível irá gerar prováveis benefícios econômicos futuros;
• A disponibilidade de adequados recursos técnicos, financeiros e outros para completar o desenvolvimento do ativo intangível e para 
usá-lo ou vendê-lo; e
• A habilidade de mensurar, com confiabilidade, os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante seu desenvolvimento.
O montante inicialmente reconhecido de ativos intangíveis corresponde aos gastos incorridos desde quando o ativo intangível passou a 
atender aos critérios de reconhecimento mencionados anteriormente.
Quando nenhum ativo intangível puder ser reconhecido, os gastos com desenvolvimento serão reconhecidos no resultado do período, 
quando incorridos.
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Controladora Consolidado

ATIVO Nota
31 de 

dezem-
bro de 
2021

31 de dezembro 
de 2020 

(Reapresentado 
(Nota 2.21))

1º de janeiro 
de 2020 

(Reapresen-
tado 

(Nota 2.21))

31 de 
dezembro 
de 2021

31 de dezem-
bro de 2020 
(Reapresen-

tado 
(Nota 2.21))

1º de janeiro 
de 2020 

(Reapresen-
tado 

(Nota 2.21))
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 6 137.133 105.720 101.866 137.315 105.942 109.803
Contas a receber de clientes 7 107.495 106.509 66.501 108.317 106.817 72.362
Estoques 8 5.621 6.015 3.948 5.621 6.015 6.509
Impostos a recuperar 9 2.777 2.054 1.221 2.831 2.109 1.316
Adiantamentos 617 812 605 619 1.224 1.308
Despesas antecipadas 10 9.252 4.493 1.037 9.255 4.497 1.043
Outras contas a receber 3.145 1.912 767 3.145 1.911 774

266.040 227.515 175.945 267.103 228.515 193.115
Não circulante

Contas a receber de clientes 7 7.534 11.638 14.216 7.534 11.638 14.216
Depósitos judiciais 2.633 2.704 2.693 2.633 2.708 2.693
Partes relacionadas 20 5.792 24.455 7.847 4.725 24.318 4.658
Impostos diferidos 19 268.578 284.528 296.298 268.578 284.528 296.298

284.537 323.325 321.054 283.470 323.192 317.865
Investimentos 11 44.051 4.514 29.492 40.063 - -
Imobilizado 4.836 5.565 5.621 9.099 9.920 6.034
Direito de uso 15 1.796 2.537 2.958 5.392 9.175 9.286
Intangível 12 65.624 62.282 35.298 65.768 62.282 54.024

116.307 74.898 73.369 120.322 81.377 69.344
Total do ativo 666.884 625.738 570.368 670.895 633.084 580.324

  Controladora Consolidado

PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO Nota  

31 de 
dezem-
bro de 
2021

31 de dezembro 
de 2020 

(Reapresentado 
(Nota 2.21))

1º de janeiro 
de 2020 

(Reapresentado 
(Nota 2.21))

31 de 
dezem-
bro de 
2021

31 de dezembro 
de 2020 

(Reapresentado 
(Nota 2.21))

1º de janeiro 
de 2020 

(Reapresentado 
(Nota 2.21))

Circulante
Fornecedores 13 42.582 33.431 8.050 42.603 33.494 8.791
Empréstimos e financiamentos - - 3.433 - - 3.433
Obrigações sociais e provisões 

trabalhistas 14 9.915 5.129 2.608 10.029 5.415 5.278
Impostos a recolher 11.682 12.978 4.932 11.758 13.142 5.615
Passivo de contrato com 

clientes 420 686 82 426 686 394
Arrendamentos 15 248 302 774 532 2.458 2.220
Partes relacionadas 20 305 592 5.007 305 592 32
Dividendos a pagar 21 10.222 1.998 - 10.222 1.998 -
Contas a pagar por aquisição 

societária 17 1.238 1.279 1.099 1.238 1.279 1.099
Obrigações contratuais com 

franquias 18 14.136 16.010 - 14.136 16.010 -
Outras obrigações 1.028 1.313 2.306 1.098 1.477 2.316

91.776 73.718 28.291 92.348 76.551 29.178
Não circulante

Impostos a recolher 1.384 - - 1.384 - -
Arrendamentos 15 2.030 2.438 2.299 6.098 7.170 7.238
Provisões 16 8.335 13.022 27.699 8.335 13.022 27.699
Provisão para passivo a 

descoberto em controladas 11 312 107 - - - -
Contas a pagar por aquisição 

societária 17 - 1.198 3.161 - 1.198 3.161
Fornecedor 13 1.389 - 383 1.389 - 383

13.450 16.765 33.542 17.206 21.390 38.481
Patrimônio líquido 21   

Capital social   537.489 537.489 525.359 537.489 537.489 525.359
Reserva de capital (8.650) (8.650) - (8.650) (8.650) -
Reserva de lucros 32.819 6.416 - 32.819 6.416 -
Lucros (prejuízos) acumulados  - - (16.824) - - (16.824)
  561.658 535.255 508.535 561.658 535.255 508.535
Participação de não controladores  - - - (317) (112) 4.130
  561.658 535.255 508.535 561.341 535.143 512.665
Total do passivo e patrimônio líquido  666.884 625.738 570.368 670.895 633.084 580.324

Demonstração do Resultado  
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

  Controladora  Consolidado

 Nota  
31 de 

dezembro de 
2021

 
31 de dezembro 

de 2020
(Reapresentado

(Nota 2.21))
 

31 de 
dezembro 
de 2021

 
31 de dezembro 

de 2020
(Reapresentado

(Nota 2.21))
Receita operacional líquida 22 293.957 243.973 295.911 262.811
Custos operacionais 23 (32.802) (18.521) (34.208) (26.535)
Lucro bruto 261.155 225.452 261.703 236.726
Despesas com vendas 24 (117.721) (114.227) (117.721) (115.419)
Despesas gerais e administrativas 25 (83.632) (47.184) (86.760) (52.772)
Outras despesas operacionais, líquidas 26 (1.775) (14.402) (1.799) (14.978)
Despesas operacionais (203.128) (175.813) (206.280) (183.169)
Lucro operacional 58.027 49.639 55.423 53.107
Equivalência patrimonial 11 (1.975) (408) 1.043 -
Resultado financeiro, líquido 27 (5.266) (6.180) (5.464) (6.907)
Lucro antes dos impostos 50.786 43.051 51.002 46.200
Imposto de renda e contribuição social corrente 19 (208) (6.043) (629) (7.909)
Imposto de renda e contribuição social diferido 19 (15.950) (11.770) (15.950) (11.770)
(=) Lucro líquido do exercício 34.628 25.238 34.423 26.521
Atribuível a:

Acionistas da companhia 34.628 25.238
Participação dos não controladores (205) 1.283

34.423 26.521
Lucro básico e diluído por ação 21 R$0,07 R$0,05

Demonstração do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Controladora Consolidado

31/12/2021  
31/12/2020 

(Reapresentado 
Nota 2.21)

31/12/2021  
31/12/2020 

(Reapresentado 
Nota 2.21)

Lucro líquido do exercício 34.628 25.238 34.423 26.521
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 34.628 25.238 34.423 26.521
Atribuível a:

Acionistas da companhia 34.628 25.238
Participação dos não controladores (205) 1.283

34.423 26.521

Capital 
social

Reserva 
de capital 
- transa-

ções entre 
acionistas

Re-
serva 
legal

Reser-
va 

Reten-
ção

Lucros 
(Pre-

juízos) 
acumu-
lados

Total

Partici-
pação 
de não 

controla-
dores

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Reapre-
sentado (Nota 2.21)) 525.359 - - - (16.824) 508.535 4.130 512.665

Lucro líquido do exercício 25.238 25.238 1.283 26.521
Dividendos a minoritário da Buzz Editora Ltda. - (2.045) (2.045)
Aquisição de participação de não controladores 12.130 (8.650) 3.480 (3.480) -
Dividendos propostos (1.998) (1.998) - (1.998)
Constituição de reservas 421 5.995 (6.416) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (Reapre-
sentado (Nota 2.21)) 537.489 (8.650) 421 5.995 - 535.255 (112) 535.143

Lucro líquido do exercício 34.628 34.628 (205) 34.423
Dividendos propostos (8.225) (8.225) (8.225)
Constituição de reservas 1.731 24.672 (26.403) - -
 Saldos em 31 de dezembro de 2021 537.489 (8.650) 2.152 30.667 - 561.658 (317) 561.341

Demonstração das mutações do  
patrimônio líquido - Em milhares de reais

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios  
findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Controladora Consolidado

31/12/2021
31/12/2020

(Reapresentado 
Nota 2.21)

31/12/2021
31/12/2020

(Reapresentado 
Nota 2.21)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 50.786 43.051 51.002 46.200
Reconciliação do resultado com o caixa obtido nas operações

Depreciação e amortização 16.229 12.098 16.526 12.260
Amortização de ativos de direito de uso 353 403 1.245 1.540
Baixa de imobilizado (32) 66 (90) 225
Provisões de PECLD/Write-off 53.518 39.404 53.518 40.176
Provisão para obsolescência de estoques 144 2.602 144 2.602
Provisão (reversão) para contingências (3.500) (4.376) (3.500) (4.376)
Equivalência patrimonial 1.975 408 (1.042) -
Juros sobre empréstimos - 112 - 112
Encargos sobre passivo de arrendamento 283 268 910 814
Ajustes de direito de uso e passivo de arrendamento 202 - 505 -

119.958 94.036 119.218 99.553
(Aumento)/redução dos ativos

Contas a receber de clientes (50.400) (70.605) (50.914) (72.053)
Estoques 250 (1.905) 250 (2.108)
Impostos a recuperar (723) (698) (722) (793)
Adiantamentos 195 209 605 84
Despesas antecipadas (4.759) (3.456) (4.758) (3.454)
Depósitos judiciais 71 (11) 75 (15)
Outros ativos (1.233) (1.146) (1.233) (1.134)

(56.599) (77.612) (56.697) (79.473)
Aumento/(redução) dos passivos

Fornecedores 10.540 23.221 10.498 24.320
Obrigações sociais e provisões trabalhistas 4.786 1.264 4.614 137
Impostos a recolher 88 7.450 1 7.526
Passivo de contrato com clientes (266) 604 (260) 292
Contas a pagar por aquisição societária (1.239) (1.783) (1.239) (1.783)
Receitas a apropriar (29) (904) (124) (737)
Obrigações contratuais com franquias (1.874) 16.010 (1.874) 16.010
Outras obrigações (256) (129) (257) (131)
Provisões (1.187) (10.301) (1.187) (10.301)

10.563 35.432 10.172 35.333
Caixa gerado nas operações 73.922 51.856 72.693 55.413

Pagamento de juros (283) (380) (910) (926)
Pagamentos de Imposto de renda e contribuição social (208) (6.043) (629) (7.909)

Caixa gerado pelas atividades operacionais 73.431 45.433 71.154 46.578
Fluxo das atividades de investimentos

Aquisições de imobilizado (113) (1.158) (261) (5.455)
Aquisições de intangíveis (17.981) (37.867) (18.124) (19.143)
Partes relacionadas, líquido 18.376 502 19.306 (19.100)
Caixa recebido na incorporação de controladas - 5.093 - -
Aumento de capital em controladas (2.287) (6.900) - -
Dividendos recebidos de controladas - 2.496 - -
Aquisição de coligadas (40.000) - (40.000) -
Dividendos recebidos de coligadas 263 263

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (41.742) (37.834) (38.816) (43.698)
Fluxo das atividades de financiamentos

Dividendos de minoritários de controlada - - - (2.045)
Pagamento de passivos de arrendamento (276) (312) (965) (1.263)
Pagamento de empréstimos e financiamentos - (3.433) - (3.433)

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de 
financiamento (276) (3.745) (965) (6.741)
Aumento (Diminuição) de caixa e equivalentes de caixa 31.413 3.854 31.373 (3.861)
Caixa no início do exercício 105.720 101.866 105.942 109.803
Caixa no final do exercício 137.133 105.720 137.315 105.942
Variação de caixa e de equivalentes de caixa 31.413 3.854 31.373 (3.861)

Demonstração do valor adicionado - Exercícios  
findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais

Controladora Consolidado

31/12/2021
31/12/2020

(Reapresentado 
Nota 2.21)

31/12/2021
31/12/2020

(Reapresentado 
Nota 2.21)

Receitas 293.957 243.972 295.911 262.811
Vendas de mercadorias, produtos e serviços 331.684 270.117 333.797 290.099
Deduções - cancelamentos e devoluções (29.909) (19.575) (29.939) (20.167)
Deduções - tributos sobre a receita (7.818) (6.570) (7.947) (7.121)

Insumos adquiridos de terceiros (169.143) (154.603) (169.571) (164.425)
Custos dos produtos, mercadorias e serviços (17.344) (7.208) (16.652) (14.081)
Propaganda, promoções e publicidade (18.249) (24.938) (18.249) (25.358)
Comissões (45.954) (49.885) (45.954) (49.885)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (30.902) (15.405) (31.195) (16.257)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (53.518) (39.404) (53.518) (40.176)
Perda/Recuperação de valores ativos (872) (2.541) (1.488) (2.637)
Resultado com ações judiciais e outros (2.304) (15.222) (2.515) (16.031)

Valor adicionado bruto 124.814 89.368 126.339 98.386
Depreciação e amortização (16.229) (12.098) (16.526) (12.260)

Valor adicionado líquido produzido 108.585 76.868 107.852 84.586
Valor adicionado recebido em transferência 6.490 6.568 10.242 8.249

Resultado de equivalência patrimonial (1.975) (408) 1.043 -
Receitas financeiras 8.465 6.976 9.199 8.249

Valor adicionado total a distribuir 115.075 83.436 118.094 92.835
Distribuição do valor adicionado 115.075 83.436 118.094 92.835

Pessoal e encargos 50.442 26.643 52.267 30.832
Impostos, taxas e contribuições 16.158 17.813 16.578 19.679

Remuneração de capitais de terceiros 13.847 13.742 14.826 15.803
Juros e despesas financeiras 13.731 13.155 14.664 15.156
Aluguel 116 587 162 647

Remuneração de capitais próprios 34.628 25.238 34.423 26.521
Lucros retidos 26.403 6.416 26.403 6.416
Absorção de prejuízos acumulados - 16.824 - 16.824
Dividendos propostos 8.225 1.998 8.225 1.998
Participação de não controladores - - (205) 1.283

 

“As notas explicativas da administração são parte  integrante das demonstrações financeiras”
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 R

on
ey

 R
od

rig
ue

s 
Pe

re
ira

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 E
76

D
-2

9A
1-

78
91

-F
1C

A.



comercial@bemparana.com.br

Publicidade Legal  
Edição Digital Curitiba,  sexta-feira, 29 de julho de 2022 2

Subsequentemente ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são registrados ao valor de custo, deduzido da amortização e da perda 
por redução ao valor recuperável acumuladas, assim como os ativos intangíveis adquiridos separadamente. A amortização é realizada pelo 
método linear a partir da conclusão do ativo intangível e que o mesmo esteja apto à comercialização.
(d) Softwares
As licenças de softwares adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles 
estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimável dos softwares de 5 anos.
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e exclusivos, 
controlados pela Companhia, são reconhecidos como ativos intangíveis.
Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, incluem os custos com empregados alocados 
no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das despesas diretas aplicáveis.
Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de 
desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo em período subsequente.
Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada, não superior a 
5 anos.
(e) Relações contratuais com clientes
As relações contratuais com clientes, adquiridas em uma combinação de negócios, são reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As relações contratuais com clientes têm vida útil finita e são contabilizadas pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A 
amortização é calculada usando o método linear durante a vida esperada da relação com o cliente.
2.10. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para identificar eventual 
necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com maior 
frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível impairment.
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas circuns-
tâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do 
ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de alienação e o 
seu valor em uso.
Para fins de avaliação de impairment, esses ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa – UGC). Para fins desse teste, o ágio é alocado para as UGCs ou para os grupos de UGCs 
que devem se beneficiar da combinação de negócios da qual o ágio se originou.
Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão na data do balanço. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido.
2.11. Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, 
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante. 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de 
taxa efetiva de juros.
2.12. Empréstimos
São reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos, e são subsequentemente demonstrados pelo custo amortiza-
do. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos das transações) e o valor do resgate é reconhecida na demonstração 
do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em andamento, utilizando o método da taxa de juros efetiva.
São classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo 
menos, 12 meses após as datas dos balanços.
2.13. Provisões
As provisões para perdas relacionadas a processos judiciais e administrativos trabalhistas, tributários e cíveis são reconhecidos quando: 
(i) o Grupo tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação e (iii) uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devam ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes 
do imposto, a qual reflete as avaliações atuais do mercado do valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.
2.14. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido
Os impostos correntes e diferidos sobre o lucro são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promul-
gadas até a data do balanço, em que a Companhia opere e gere lucro tributável. A Administração avalia periodicamente, as posições 
assumidas pela Companhia nos impostos sobre o lucro, em situações que a regulamentação fiscal aplicável está sujeita a interpretação. A 
Companhia registra provisões, quando apropriado, com base nos valores que espera que sejam pagos às autoridades fiscais.
O imposto de renda corrente é apresentado líquido, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes pagos 
antecipadamente são superiores ao total devido na data da divulgação.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributá-
vel futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser utilizadas. 
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados quando existe um direito legal e uma intenção de compensá-los, na apuração dos 
impostos correntes. 
O imposto de renda diferido é fornecido integralmente, usando o método do passivo, sobre as diferenças temporárias decorrentes entre 
as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda diferido é determinado 
usando alíquotas de imposto (e leis) que foram promulgadas ou substancialmente promulgadas até o final do período de relatório e devem 
ser aplicadas quando o respectivo imposto diferido ativo for realizado ou o imposto de renda diferido passivo for liquidado.
2.15. Capital social
As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. 
Quando existentes, os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio 
líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.
2.16. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal 
das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida de impostos, devoluções, descontos e ajuste a valor presente.
O ajuste a valor presente é reconhecido em contrapartida ao Contas a Receber de Clientes e apresentado como dedução da receita bruta, 
pois o Grupo entende que faz parte da operação viabilizar o financiamento das mensalidades dos alunos.
A Companhia reconhece a receita quando uma obrigação de desempenho é satisfeita pela transferência de um bem ou serviço prometido 
para um cliente. O ativo é transferido quando o cliente obtém o controle desse ativo. Para determinar o momento em que um cliente obtém 
o controle de um ativo prometido, a Companhia considera os seguintes indicadores: (i) a entidade tem um direito atual de pagamento do 
ativo; (ii) o cliente possui título legal do ativo; (iii) a entidade transferiu a posse física do ativo; (iv) o cliente tem os riscos e benefícios 
significativos da propriedade do ativo; (v) o cliente aceitou o ativo.
As principais linhas de receita do Grupo são:
Venda de material didático
A receita pela venda de material didático (MD) é reconhecida quando o controle sobre os produtos é transferido para o comprador. A 
Companhia adota como política de reconhecimento de receita, portanto, a data em que o produto é entregue ao cliente. As devoluções 
são reconhecidas quando incorridas.
Serviços
Consiste principalmente na prestação de serviços de franchising de cursos de inglês e de ensino presencial desse idioma em unidades pró-
prias. O franchising gera receita de serviços reconhecida com base nas mensalidades e nas taxas de matrícula auferidas pelos franqueados, 
com percentuais médios de 8% e 20%, respectivamente. A receita com o ensino presencial em unidades próprias é reconhecida com base 
nos serviços realizados até a data do encerramento do balanço.
Conteúdo on-line
Os cursos Wise Up Online, Meu Sucesso e Power House Plus auferem receita com base em assinaturas mensais e anuais. As receitas 
são reconhecidas no momento da venda e liberação do acesso à plataforma educacional ao aluno, de acordo com o IFRS 15 / CPC 47.
Receitas financeiras
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros.
2.17. Reserva legal
É constituída com base no Estatuto Social e corresponde a 5% do lucro líquido do exercício após a absorção de prejuízos acumulados.
2.18. Distribuição de dividendos
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas demonstrações financeiras do Grupo 
ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na 
data em que são aprovados pelos acionistas.
2.19. Arredondamento de valores
Todos os valores divulgados nas demonstrações financeiras e notas foram arredondados com a aproximação de milhares de reais, salvo 
indicação contrária.
2.20. Mudança nas políticas contábeis
Não há novas normas ou interpretações contábeis que tenham impactos materiais nas demonstrações financeiras da Companhia em relação 
àquelas detalhadas nas últimas demonstrações financeiras anuais.
2.21 Reapresentação cifras comparativas – correção de erros
Como resultado da aplicação do CPC 23 – Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erros, as demonstrações financeiras 
do exercício anterior estão sendo reapresentadas. A Companhia reavaliou as promessas declaradas em seus contratos com clientes a fim 
de identificar cada uma das obrigações de perfomance e concluiu que o cliente só pode se beneficiar em conjunto do produto on-line que 
permite a licença e o direito de acesso ao conteúdo e ao material , ou seja, não representa uma obrigação de desempenho distinta e sim uma 
única obrigação de perfomance, por não ser possível receber o benefício separadamente da obrigação de desempenho da contratação da 
licença e a mesma é satisfeita em um momento específico de tempo. Desta forma, a Companhia está reapresentando as cifras comparativas 
de 31 de dezembro de 2020 a fim de ajustar esta mudança na avaliação.
a) Ajustes no balanço patrimonial de abertura em 1º.de janeiro de 2020:
Controladora
Passivo Saldo originalmente apresentado Ajustes Saldo reapresentado
Impostos a recolher 3.967 965 4.932
Passivo de contrato com clientes 2.378 (2.296) 82
Demais Passivos 56.819 - 56.819
Capital Social 525.359 - 525.359
Lucros (prejuízos) acumulados (18.155) 1.331 (16.824)
Total Passivo e Patrimônio líquido 570.368 - 570.368

Consolidado
Passivo Saldo originalmente apresentado Ajustes Saldo reapresentado
Impostos a recolher 4.650 965 5.615
Passivo de contrato com clientes 2.690 (2.296) 394
Demais Passivos 61.650 - 61.650
Capital Social 525.359 - 525.359
Lucros (prejuízos) acumulados (18.155) 1.331 (16.824)
Participação de não controladores 4130 - 4.130
Total Passivo e Patrimônio líquido 580.324 - 580.324
b) Ajustes no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020:
Controladora
Passivo Saldo originalmente apresentado Ajustes Saldo reapresentado
Impostos a recolher 3.512          9.466                 12.978 
Passivo de contrato com clientes 23.214       (22.528)                      686 
Dividendos a pagar                            -            1.998                   1.998 
Demais Passivos                     74.821               -                   74.821 
Capital Social                    537.489               -                 537.489 
Reserva de Capital                      (8.650)               -                    (8.650)
Reserva de Lucros                            -            6.416                   6.416 
Lucros (prejuízos) acumulados                      (4.648)          4.648                        -   
Total Passivo e Patrimônio líquido 625.738               -   625.738
Consolidado
Passivo Saldo originalmente apresentado Ajustes Saldo reapresentado
Impostos a recolher                  3.676         9.466               13.142 
Passivo de contrato com clientes                23.214     (22.528)                    686 
Dividendos a pagar                       -           1.998                 1.998 
Demais Passivos                82.115              -                 82.115 
Capital Social               537.489              -               537.489 
Reserva de Capital                (8.650)              -                 (8.650)
Reserva legal                       -           6.416                 6.416 
Lucros (prejuízos) acumulados                (4.648)         4.648                      -   
Participação de não controladores                   (112)              -                    (112)
Total Passivo e Patrimônio líquido 633.084              -   633.084

c) Ajustes na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
Passivo Saldo originalmente apresentado Ajustes Saldo reapresentado
Receita operacional líquida               226.198       17.774              243.972 
Custos operacionais               (18.521)              -               (18.521)
Despesas operacionais             (176.221)              -             (176.221)
Resultado financeiro, líquido                 (6.179)              -                 (6.179)
Lucro antes dos impostos                 25.277       17.774               43.051 
Imposto de renda e contribuição social corrente                        -         (6.043)               (6.043)
Imposto de renda e contribuição social diferido               (11.770)              -               (11.770)
(=) Lucro líquido do exercício                 13.507       11.731               25.238 

Passivo Saldo originalmente apresentado Ajustes Saldo reapresentado
Receita operacional líquida              245.037       17.774             262.811 
Custos operacionais             (26.535)              -               (26.535)
Despesas operacionais           (183.169)              -             (183.169)
Resultado financeiro, líquido               (6.907)              -                 (6.907)
Lucro antes dos impostos 28.426 17.774 46.200
Imposto de renda e contribuição social corrente               (1.866)       (6.043)               (7.909)
Imposto de renda e contribuição social diferido             (11.770)              -               (11.770)
(=) Lucro líquido do exercício 14.790 11.731 26.521
d) Ajustes na demonstração das mutações do patrimônio líquido:

Capital 
social

Reserva de 
capital - 

transações 
entre 

acionistas

Re-
serva 
legal

Reserva 
Reten-

ção

Lucros 
(Pre-

juízos) 
acumu-

lados

Total
Participa-
ção de não 
controla-

dores
Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 
(Originalmente apresentado)  525.359 - - - (18.155) 507.204 4.130 511.334
Ajustes ao lucro líquido do exercício 1.331 1.331 - 1.331
Saldos em 31 de dezembro de 2019 
(Reapresentado (Nota 2.21))  525.359 - - - (16.824) 508.535 4.130 512.665
Saldos em 31 de dezembro de 2020 
(Originalmente apresentado)  537.489 (8.650) - - (4.648) 524.191 (112) 524.079
Ajustes ao lucro líquido do exercício 13.062 13.062 - 13.062
Ajustes Dividendos propostos (1.998) (1.998) - (1.998)
Ajustes Constituição de reservas 421 5.995 (6.416) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 
(Reapresentado (Nota 2.21))  537.489 (8.650) 421 5.995 - 535.255 (112) 535.143

e) Ajustes na demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
Controladora Saldo originalmente apresentado Ajustes Saldo reapresentado
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social                25.277       17.774               43.051 
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais                45.433              -                 45.433 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos              (37.834)              -               (37.834)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento                (3.745)              -                 (3.745)
Aumento (Diminuição) de caixa e equivalentes de caixa                  3.854              -                   3.854 

Consolidado Saldo originalmente apresentado Ajustes Saldo reapresentado
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social                28.426       17.774               46.200 
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais                46.578              -                 46.578 
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos              (43.698)              -               (43.698)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento                (6.741)              -                 (6.741)
Aumento (Diminuição) de caixa e equivalentes de caixa                (3.861)              -                 (3.861)
f) Ajustes na demonstração dos valores adicionados do exercício findo em 31 de dezembro de 2020:
Controladora Saldo originalmente apresentado Ajustes Saldo reapresentado
Receitas               226.198       17.774              243.972 
Valor adicionado total a distribuir                65.662       17.774               83.436 
Distribuição do valor adicionado                65.662       17.774               83.436 

Consolidado Saldo originalmente apresentado Ajustes Saldo reapresentado
Receitas               245.037       17.774              262.811 
Valor adicionado total a distribuir                75.061       17.774               92.835 
Distribuição do valor adicionado                75.061       17.774               92.835 
3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
Na preparação das demonstrações financeiras, o Grupo adotou estimativas e julgamentos contábeis, os quais são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores incluindo expectativas de eventos futuros consideradas razoáveis e relevantes 
para as circunstâncias. 
3.1. Estimativas e premissas contábeis críticas
Com base em premissas o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente são 
iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam risco significativo, com probabilidade de causar um 
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social estão descritas a seguir:
a) Avaliação da existência de perda (impairment) nos ágios 
Anualmente, o Grupo testa eventuais perdas (impairment) no ágio, de acordo com a política contábil apresentadas no item 2.11 da Nota 
2. Os valores recuperáveis de UGCs foram determinados com base em cálculo do valor em uso, efetuados com base em estimativas.
As premissas do modelo de longo prazo utilizado no teste do impairment foram apreciadas e aprovadas pelo Conselho de Administração, 
assim com as taxas utilizadas. 
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos
O método do passivo (conforme o conceito do IAS 12, “Liability Method”) de contabilização do Imposto de Renda e Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido diferidos é usado para diferenças temporárias entre o valor contábil dos ativos e passivos e os respectivos valores 
fiscais. O montante do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido diferido ativo é revisado na data de cada balanço e 
reduzido ao montante que não seja mais realizável por meio dos lucros tributários futuros. Ativos e passivos fiscais diferidos são calculados 
usando as alíquotas fiscais aplicáveis ao lucro tributável nos anos em que essas diferenças temporárias deverão ser realizadas. O lucro 
tributário futuro pode ser maior ou menor que as estimativas consideradas para determinação dos ativos fiscais diferidos.
c) Vida útil dos ativos intangíveis
A Grupo capitaliza como ativos intangíveis o desenvolvimento de conteúdo para inclusão no material didático e softwares de apoio 
à gestão, principalmente. Os prazos de amortização desses intangíveis são definidos pela Administração com base nas estimativas de 
tempo futuro de uso nas operações. O tempo efetivo que estes ativos contribuirão para a geração das receitas do Grupo pode diferir das 
estimativas da Administração.
d) Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa
Conforme descrito no item 2.7 da Nota 2, a Companhia efetua análises das contas a receber de outras operações, considerando os riscos 
envolvidos, e registra provisão para cobrir potenciais perdas na sua realização (Nota 7).
e) Determinação do ajuste a valor presente de determinados ativos e passivos
Para contas a receber e passivos de arrendamentos que fazem parte da operação da Companhia, a Administração avalia e reconhece na 
contabilidade os efeitos de ajuste a valor presente levando em consideração o valor do dinheiro no tempo e as incertezas a ele associadas.
f) Reconhecimento da receita – Identificação das obrigações de perfomance 
O processo de identificação das obrigações de perfomance nos contratos com alunos e do reconhecimento de receita da Companhia 
envolve julgamento na interpretação da norma, devido ao pacote de serviços que podem ser prestados dentro das licenças concedidas 
a cada aluno.
4. GESTÃO DE RISCO
A Administração da Companhia avalia a gestão de riscos financeiros no âmbito de Grupo.
4.1. Gestão de risco financeiro
As atividades da Companhia estão expostas a riscos financeiros de taxas de juros, risco de liquidez e risco de crédito. A Administração 
da Companhia e o Conselho de Administração juntos supervisionam a gestão desses riscos em alinhamento com os objetivos de gestão 
do capital:
a) Política de utilização de instrumentos financeiros derivativos
A Companhia não possui transações com derivativos.
b) Risco de mercado - risco de fluxo de caixa associado à taxa de juros
Esse risco é oriundo da possibilidade de o Grupo incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas 
financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no mercado e contas a pagar por compras parceladas. A Companhia moni-
tora continuamente as taxas de juros de mercado, com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações para se 
proteger do risco de volatilidade dessas taxas.
c) Risco de crédito
É o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que 
levaria ao prejuízo financeiro. A Companhia está exposta ao risco de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com as con-
tas a receber) e de financiamento a unidades da rede franqueada (Notas 8 e 16), incluindo depósitos em bancos e instituições financeiras, e 
outros instrumentos financeiros. A Companhia mantém provisões adequadas no balanço para fazer face a esses riscos.
d) Risco de liquidez
Consiste na eventualidade de a Companhia não dispor de recursos suficientes para cumprir seus compromissos em virtude dos diferentes 
prazos de liquidação de seus direitos e obrigações.
O fluxo de caixa da Companhia e de suas controladas é realizado de forma centralizada pelo departamento financeiro do Grupo, que 
monitora continuamente as previsões das exigências de liquidez de suas entidades legais, para assegurar que tenham caixa suficiente 
para atender às suas necessidades operacionais. O Grupo também monitora constantemente o saldo de caixa e o nível de endividamento e 
implementa medidas para que eventualmente aportem capital ou acessem o mercado de capitais para que se mantenham dentro dos limites 
de crédito existentes. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida do Grupo, cumprimento de cláusulas, de 
metas internas de indicadores de liquidez e, se aplicável, exigências regulatórias.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos do Grupo, por faixas de vencimento, correspondentes ao período remanes-
cente no balanço patrimonial até a data contratual do vencimento:

Controladora
Menos de 1 ano Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos Mais de 5 anos Total

Em 31 de dezembro de 2021
Fornecedores 42.582 - - - 42.582
Contas a pagar por aquisição societária 1.238 - - - 1.238
Arrendamentos - 557 1.249 1.839 3.645
Partes relacionadas 305 - - - 305
Outras obrigações 1.027 - - - 1.027

45.152 557 1.249 1.839 48.797
Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores 33.431 - - - 33.431
Contas a pagar por aquisição societária 1.279 1.198 - - 2.477
Arrendamentos 540 416 3.087 - 4.043
Partes relacionadas 592 - - - 592
Outras obrigações 1.283 - - - 1.283

37.125 1.614 3.087 - 41.826

Consolidado
Menos de 1 ano Entre 1 e 2 anos Entre 2 e 5 anos Mais de 5 anos Total

Em 31 de dezembro de 2021
Fornecedores 42.603 - - - 42.603
Contas a pagar por aquisição societária 1.238 - - - 1.238
Arrendamentos - 1.428 3.861 5.176 10.465
Partes relacionadas 305 - - - 305
Outras obrigações 1.097 - - - 1.097

45.243 1.428 3.861 5.176 55.708
Em 31 de dezembro de 2020
Fornecedores 33.494 - - - 33.494
Contas a pagar por aquisição societária 1.279 1.198 - - 2.477
Arrendamentos 2.302 1.874 6.039 3.337 13.552
Partes relacionadas 592 - - - 592
Outras obrigações 1.283 - - - 1.283

38.950 3.072 6.039 3.337 51.398

e) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros
Foi considerado como cenário mais provável de se realizar, na avaliação da Administração, nas datas de vencimento de cada uma das 
operações, as curvas de mercado (moedas e juros) da B3. 
Dessa maneira, a Companhia determinou o cenário provável para sensibilizar o valor justo dos instrumentos financeiros considerando 
taxa provável de juros de 4,44% ao ano.
O Grupo divulgou a exposição líquida dos instrumentos financeiros correspondentes e certos instrumentos financeiros na tabela de análise 
de sensibilidade abaixo, para cada um dos cenários mencionados.

Transações
Risco Variação 

do CDI Saldo em 31/12/2021
Taxa de Juros 

Provável Projeção
Equivalência de caixa 98% do CDI       136.305 9,48%    149.229 
Efeito no resultado - ganho     12.924 
4.2. Gestão de capital
Os objetivos principais da gestão de capital da Companhia são os de salvaguardar sua capacidade de continuidade, oferecer retorno aos 
acionistas e confiabilidades às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal com foco na redução do custo 
financeiro, maximizando o retorno ao acionista.
Para manter ou ajustar sua estrutura de capital, a Companhia pode rever a política de pagamento de dividendos e de devolução de capital 
aos acionistas ou ainda emitir ou recomprar ações.
Condizente com outras companhias do setor, o Grupo monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice 
corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total.
A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazo, conforme demonstrado 
no balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de caixa e equivalentes de caixa. 
O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a 
dívida líquida.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não possui dívidas e financiamentos bancários.
5. INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA E ESTIMATIVA DO VALOR JUSTO
a) Instrumentos financeiros por categoria

Consolidado
Nota 31/12/2021 31/12/2020

Ativos, conforme o balanço patrimonial:
Classificados como custo amortizado:

Caixa e equivalentes de caixa 6       137.315       105.942 
Contas a receber de clientes 7       115.851       118.455 
Depósitos judiciais          2.633          2.708 
Partes relacionadas   20 4.725 24.318
Adiantamentos 619 1.224
Despesas antecipadas   10 9.255 4.497
 Outras contas a receber          3.145         1.911

273.543        259.055
Passivos, conforme o balanço patrimonial:
Classificados como custo amortizado:

Fornecedores 13         43.992         33.494 
Partes relacionadas 20             305             592 
Obrigações sociais e provisões trabalhistas 10.029 5.415
Arrendamentos 15          6.630          9.628 
Passivo de contrato com clientes 426 686
Obrigações contratuais com franquias 18 14.136 16.010
Outras obrigações 1.097 1.477
Contas a pagar por aquisição societária 17          1.238          2.477 

      77.853       69.779
b) Estimativa do valor justo
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com base em informações de mercado disponíveis e me-
todologias de valorização apropriadas para cada situação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados 
de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequado. Como consequência, as estimativas aqui apresentadas não 
indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes informações de 
mercado e/ou metodologias de avaliação poderá ter um efeito relevante no montante do valor de mercado.
Os instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021 estão registrados nas contas patrimoniais por valores compa-
tíveis àqueles praticados no mercado.
6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

Caixa 13 10 13 11
Bancos conta movimento 815 1.483 996 1.698
Aplicação financeira - renda fixa (a) 136.305 104.227 136.306 104.233

137.133 105.720 137.315 105.942
(a) As aplicações financeiras em renda fixa estão classificadas como equivalentes de caixa e estão representadas por certificados de deposi-
to bancário, cujos rendimentos são vinculados ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário) com taxa média anual de remuneração entre 
98% e110%, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

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

Contas a receber de e-commerce (i) 136.695 116.150 136.695 116.150
Contas a receber de franquias (ii) 63.658 70.434 64.480 70.742
Contas a receber - Editora (iii) 11.934 10.330 11.934 10.330
(-) Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa (iv) (97.258) (78.767) (97.258) (78.767)

115.029 118.147 115.851 118.455
Circulante 107.495 106.509 108.317 106.817
Não circulante 7.534 11.638 7.534 11.638

115.029 118.147 115.851 118.455
(i) Contas a receber e-commerce: A receita de plataformas digitais é composta pelas vendas do portal Meu Sucesso, Wise Up Online e 
Power House Plus. Ambos os portais trabalham com contratos por assinatura que podem ser mensais, trimestrais ou anuais.
(ii) Contas a receber de franchising: Referem-se as vendas de material didático (MD) e royalties. A receita pela venda de MD é reco-
nhecida quando o controle sobre os produtos é transferido para o comprador. Os royalties são reconhecidos com base nas mensalidades 
e nas taxas de matrícula auferidas pelos franqueados, com percentuais médios de 8% e 20%, respectivamente. Os cálculos e a cobrança 
são feitos sobre as informações do mês imediatamente anterior, obtidas diretamente do sistema das franquiadas, que funciona de maneira 
integrada ao ERP da Companhia.
(iii) Contas a receber Editora: Saldos com livrarias e distribuidoras. 
A distribuição das contas a receber por vencimento é a seguinte:

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

A vencer: 75.787 115.429 76.238 115.428
Vencido: 

1 a 180 dias 60.710 34.582 60.757 34.600
181 a 365 dias 31.686 13.829 31.714 13.908
Acima de 1 ano 18.738 12.660 18.831 12.805
Acima de 2 anos 9.520 13.588 9.650 13.654
Acima de 3 anos 15.846 6.826 15.919 6.827

212.287 196.914 213.109 197.222
(iv) Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa: a Companhia aplica abordagem simplificada para reconhecer as perdas 
esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. A Administração considera o saldo da provisão suficiente 
para cobrir prováveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em função da recuperação de créditos junto a 
clientes devedores ou mudança na situação financeira de clientes.
A movimentação das provisões em 31/12/2021 e 31/12/2020 são as seguintes:

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

Saldo inicial (78.767) (35.536) (78.767) (39.157)
Provisão (53.518) (39.404) (53.518) (40.176)
Baixa de títulos 34.510 - 34.510 -
Perdão de dívida 517 566 517 566
Incorporação - Number One - (1.022) - -
Incorporação - Buzz Editora - (3.371) - -
Saldo final (97.258) (78.767) (97.258) (78.767)
O aumento do provisionamento é resultado de revisão de estimativas da Administração sobre as perdas esperadas com a carteira de 
recebíveis em decorrência da pandemia mundial.
As contas a receber com prazos maiores que 12 meses de financiamento ao cliente tem os seus saldos ajustados ao valor presente.
8. ESTOQUES
Os estoques do Grupo se referem a materiais didáticos impressos e estocados em imóvel específico para armazenagem, prontos para 
venda e entrega aos clientes:

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

Livros 7.016 6.777 7.016 6.777
Material de divulgação 632 322 632 322
Kit de material didático 484 585 484 585
Mochilas, bolsas e squeezes 239 228 239 228
Jogos 49 68 49 68
Outros 117 808 117 808
(-) Provisão para obsolescência (2.916) (2.773) (2.916) (2.773)

5.621 6.015 5.621 6.015
A movimentação das provisões em 31/12/2021 e 31/12/2020 são as seguintes:

Controladora Consolidado
31/12/2021 30/06/2020 31/12/2021 30/06/2020

Saldo inicial (2.773) (171) (2.773) (171)
Provisão (Reversão) (143) (2.602) (143) (2.602)
Saldo final (2.916) (2.773) (2.916) (2.773)
9. IMPOSTOS A RECUPERAR

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

Imposto de renda a recuperar - IRRF 1.786 1.085 1.807 1.105
COFINS a recuperar 725 724 749 746
PIS a recuperar 186 186 191 191
Contribuição Social a recuperar - CSLL 26 5 27 5
Outros impostos a recuperar 54 54 57 62

2.777 2.054 2.831 2.109
10. DESPESAS ANTECIPADAS

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

Licenças de softwares 5.723 1.725 5.723 1.725
Outras antecipações 3.529 2.768 3.532 2.770

9.252 4.493 9.255 4.497
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As licenças de softwares são renovadas anualmente e o pagamento antecipado é levado ao resultado linearmente até o final das vigências.
Parte da campanha publicitária em campeonato de futebol é paga no início do contrato e a despesa é reconhecida ao longo do ano até 
dezembro, mês em que a competição termina.
11. INVESTIMENTOS - A composição desta rubrica é a seguinte, na Controladora:

31/12/2021 31/12/2020
Conquer Holding Educacional S.A. 40.063 -
Central de Franquias GWUP Ltda.                 3.988            4.514 

44.051 4.514
As movimentações desses investimentos nos períodos de 31/12/2021 e 31/12/2020 são as seguintes:
Em 31/12/2021:

31/12/2020
Adições 

(dividendos)
(f), (g)

Aquisição 
(e)

Provisão 
passivo 

descoberto

Resultado de 
Equivalência 
Patrimonial

Ágio e 
mais-va-

lia (e)
31/12/2021

Investimentos
Conquer Holding Educacional S.A. - (263) 6.573 - 1.042 32.711 40.063
Central de Franquias GWUP Ltda. 4.514 2.287 - - (2.813) - 3.988
Central de Produções Corp Ltda. - - - 204 (204) - -

4.514 2.024 6.573 204 (1.975) 32.711 44.051
Resultado da equivalência patrimonial 204 (1.975)
Em 31/12/2020:

31/12/2019
Adições 

(dividen-
dos)

Efeitos de 
incorporação

Provisão 
passivo 

descoberto

Resultado de 
Equivalência 
Patrimonial

31/12/2020

Investimentos
Number One Soluções em Linguagens

Investimento 5.705 - (6.101) (a) - 396 -
Marca 10.431 - (10.431) (b) - - -
Carteira de clientes 3.874 - (3.874) (b) - - -
Conteúdo didático 645 - (645) (b) - - -
Não competição 405 - (405) (b) - - -
Goodwill 3.369 - (3.369) (b) - - -

24.429 - (24.825) - 396 -
Central de Franquias GWUP Ltda. - 6.895 - 0 (2.381) 4.514
Central de Producoes Corp Ltda. - 5 - 107 (i) (112) -
Buzz Editora Ltda. 5.047 (2.496) (4.256) 0 1.705 -
Yeah Comunicação e Marketing Ltda. 16 - - (16) -

29.492 4.404 (29.081) 107 (408) 4.514
Resultado da equivalência patrimonial 107 (408)

(a) Com a incorporação da controlada Number One o saldo foi eliminado.
(b) Com a incorporação da controlada Number One os saldos foram reclassificados para o intangível da Companhia.
(c) A Buzz Editora foi incorporada em 30 de setembro de 2020.
(d) A Yeah foi liquidada em 30 de setembro de 2020.
(e) Em 15 de junho de 2021, a Companhia  formalizou um contrato de compra e venda de ações e outras avenças da Conquer Holding 
Educacional S.A, com data de fechamento e validade a partir de 1º de julho de 2021 adquirindo a participação de 19,51% do total das 
ações da Conquer por um valor total de R$40.000.
Não se espera que o ágio reconhecido seja dedutível para fins de imposto de renda. A tabela a seguir resume a contraprestação paga para a 
Conquer Holding Educacional S.A. e os valores dos ativos líquidos identificáveis da investida na data da obtenção da influência significativa:
Em 1º de julho de 2021
Caixa 10.000
Instrumentos patrimoniais emitidos (351 mil ações)  30.000
Total da contraprestação transferida          40.000
Parcela relativa à equivalência patrimonial sobre o patrimônio líquido da investida  6.573
Ágio e mais valia 32.711
(f) Em 31/12/2021, foi realizado a distribuição de dividendos na Conquer Holding Educacional S.A. no montante de R$ 263  para a 
Companhia , conforme ata da AGE da controlada.
(g) A Companhia efetuou aumento de capital em sua controlada Central de Franquias no montante de R$ 2.287. 
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui investimento em suas subsidiárias, Central de Franquias GWUP Ltda e Central de Pro-
duções Corp Ltda e sua coligada Conquer Holding Educacional S.A. As duas primeiras comportam, respectivamente, as escolas próprias 
do Grupo com as marcas Wise Up e Number One e a comercialização dos produtos do segmento Edtech para outras empresas (B2B).
As informações financeiras das investidas são:
Em 2021:

Participação no 
Patrimônio Líquido

Total de 
Ativos

Total de 
Passivos

Patrimônio 
Líquido

Lucro (prejuízo) 
do período

Investimentos
Central de Franquias GWUP Ltda. 100,00% 8.472 4.484 3.988 (2.813)
Central de Produções Corp Ltda. 50,10% 594 998 (404) (409)
Conquer Holding Educacional S.A. 19,51% 87.126 41.680 45.446 653
Em 2020:

Participação no 
Patrimônio Líquido

Total de 
Ativos

Total de 
Passivos

Patrimônio 
Líquido  Lucro (prejuízo) 

do período
Investimentos

Central de Franquias GWUP Ltda. 100,00%  11.990 7.476        4.514           (2.381)
Central de Produções Corp Ltda. 50,10% 5 224          (219)              (224)
12. INTANGÍVEL
(a) Composição e movimentação
A composição do ativo intangível é a seguinte:

Controladora
Taxa média anual de 
amortização Custo Amortização 

acumulada
Líquido 
31/12/2021

Líquido 
31/12/2020

Marca - Number One - 10.431 - 10.431 10.431
Carteira de clientes - Number One 7% 4.715 (1.544) 3.171 3.520
Conteúdo didático - Number One 20% 1.244 (1.100) 144 393
Não competição - Number One 20% 781 (692) 89 247
Goodwill - Number One - 3.369 - 3.369 3.369
P&D conteúdo 20% 68.256 (37.221) 31.035 30.897
Software 20% 36.697 (19.977) 16.720 12.760
Marcas - 535 - 535 535
Direitos autorais - 130 - 130 130
Total 126.158 (60.534) 65.624 62.282

Consolidado
Taxa média anual de 

amortização Custo Amortização 
acumulada

Líquido 
31/12/2021

Líquido 
31/12/2020

P&D conteúdo 20% 68.256 (37.221) 31.035 30.897
Software 20% 36.841 (19.977) 16.864 12.760
Marcas - 10.966 - 10.966 10.966
Carteira de clientes - Number One 7% 4.715 (1.544) 3.171 3.520
Não competição - Number One 20% 781 (692) 89 247
Conteúdo didático - Number One 20% 1.244 (1.100) 144 393
Goodwill - Number One - 3.369 - 3.369 3.369
Direitos autorais - 130 - 130 130

126.302 (60.534) 65.768 62.282
Composição em 2020:

Controladora
Taxa média anual de 

amortização Custo Amortização 
acumulada Líquido 31/12/2020

Marca - Number One - 10.431 - 10.431
Carteira de clientes - Number One 7% 4.715 (1.195) 3.520
Conteúdo didático - Number One 20% 1.244 (851) 393
Não competição - Number One 20% 782 (535) 247
Goodwill - Number One - 3.369 - 3.369
P&D conteúdo 20% 58.387 (27.490) 30.897
Software 20% 27.870 (15.110) 12.760
Marcas - 535 - 535
Direitos Autorais - 130 130
Total 107.463 (45.181) 62.282

Consolidado
Taxa média anual de 

amortização Custo Amortização 
acumulada Líquido 31/12/2020

P&D conteúdo 20% 58.387 (27.490) 30.897
Software 20% 27.870 (15.110) 12.760
Marcas - 10.966 - 10.966
Carteira de clientes - Number One 7% 4.715 (1.195) 3.520
Não competição - Number One 20% 782 (535) 247
Conteúdo Didático - Number One 20% 1.244 (851) 393
Goodwill - 3.369 - 3.369
Direitos Autorais - 130 130
Capacitação de Gestão - - - -
Total 107.463 (45.181) 62.282
O montante referente à despesa de amortização foi reconhecido no resultado junto ao grupo de Custos operacionais (Nota 24). As movi-
mentações do custo original do intangível e da amortização são como segue:
Em 31/12/2021:

Controladora
31/12/2020 Adições / Baixas Amortização 31/12/2021

Marca - Number One 10.431 - - 10.431
Carteira de clientes - Number One 3.520 - (349) 3.171
Conteúdo didático - Number One 393 - (249) 144
Não competição - Number One 247 - (156) 91
Goodwill - Number One 3.369 - - 3.369
P&D conteúdo 30.897 9.870 (9.732) 31.033
Software 12.760 8.827 (4.869) 16.720
Marcas 535 - - 535
Direitos autorais 130 - - 130
Total 62.282 18.697 (15.355) 65.624

Controladora
31/12/2020 Adições / Baixas Amortização 31/12/2021

Marca - Number One 10.431 - - 10.431
Carteira de clientes - Number One 3.520 - (349) 3.171
Conteúdo didático - Number One 393 - (249) 144
Não competição - Number One 247 - (156) 91
Goodwill - Number One 3.369 - - 3.369
P&D conteúdo 30.897 9.870 (9.732) 31.033
Software 12.760 8.827 (4.869) 16.720
Marcas 535 - - 535
Direitos autorais 130 - - 130
Total 62.282 18.697 (15.355) 65.624

Consolidado
31/12/2020 Adições / Baixas Amortização 31/12/2021

P&D conteúdo 30.897 9.870 (9.732) 31.035
Software 12.760 8.971 (4.869) 16.862
Marcas 10.966 - - 10.966
Carteira de clientes - Number One 3.520 - (349) 3.171
Não competição - Number One 247 - (156) 91
Conteúdo didático - Number One 393 - (249) 144
Goodwill - Number One 3.369 - - 3.369
Direitos autorais 130 - - 130

62.282 18.441 (15.355) 65.768

Controladora
31/12/2019 Reclassificações Adições / Baixas Amortização 31/12/2020

Marca - Number One - - 10.431 (i) - 10.431
Carteira de clientes - Number One - - 3.874 (i) (354) 3.520
Conteúdo didático - Number One - - 645 (i) (252) 393
Não competição - Number One - - 406 (i) (159) 247
Goodwill - Number One - - 3.369 (i) - 3.369
P&D conteúdo 27.051 422 10.440 (7.016) 30.897
Software 7.598 (422) 8.686 (3.102) 12.760
Marcas 649 - (114) - 535
Direitos Autorais - - 130 - 130
Total 35.298 - 37.867 (10.883) 62.282

Consolidado
31/12/2019 Reclassificações Adições / Baixas Amortização 31/12/2020

P&D conteúdo 26.937 536 10.440 (7.016) 30.897
Software 7.791 (613) 8.687 (3.105) 12.760
Marcas 11.624 (544) (114) - 10.966
Carteira de clientes - Number One 3.874 - - (354) 3.520
Conteúdo didático - 645 - (252) 393
Não competição - Number One 405 - - (158) 247
Conteúdo Didático - Number One - (24) - - (24)
Goodwill 3.369 - - - 3.369
Capacitação de Gestão 24 - 130 - 154
Total 54.024 - 19.143 (10.885) 62.282
(b) Testes do goodwill e marcas para verificação de impairment
Anualmente, a Companhia efetua a avaliação do valor recuperável do goodwill e marcas contabilizadas, de acordo com o Pronunciamento 
Contábil CPC 01 / IAS 36. Dessa forma, a administração avalia o valor recuperável do goodwill e das marcas no nível da Unidade Geradora 
de Caixa (UGC). Esses cálculos usam projeções de fluxo de caixa antes do imposto de renda e da contribuição social, baseadas em orçamentos 
financeiros aprovados pela administração para um período de cinco anos. Os valores referentes aos fluxos de caixa posteriores ao período 
de cinco anos foram extrapolados com base nas taxas de crescimento estimadas. A taxa de crescimento não excede a taxa de crescimento 
média de longo prazo do setor. O modelo econômico-financeiro calcula as receitas por meio das principais linhas de negócios, considerando 
as premissas de crescimento, custos e despesas operacionais, a partir de projeções de caixa provenientes de orçamentos financeiros aprovadas 
pelo Conselho de Administração da Companhia para os próximos 5 anos e incluem o valor de perpetuidade. Como resultado dessa análise, 
não foi identificada necessidade de registrar provisão para redução ao valor recuperável dos ativos. Foram construídas duas análises de 
sensibilidade: a) variação positiva de até 10% na taxa de desconto utilizada e demais variáveis constantes e b) variação positiva de até 10% na 
taxa de desconto utilizada, decréscimo de até 10% no resultado do fluxo de caixa projetado e demais variáveis constantes. Como resultados 
dessas duas análises de sensibilidade, não foram identificadas necessidades de registrar provisão para redução ao valor recuperável desses 
ativos. Em dezembro de 2021, a Companhia preparou projeções de fluxos de caixa da Unidade Geradora de Caixa Number One para um 
período de cinco anos, mais perpetuidade.  Estas projeções foram aprovadas pela administração e provaram que os ativos líquidos da referida 
unidade geradora de caixa não possuíam qualquer problema com sua recuperabilidade. Com relação ao ágio pago na aquisição da participação 
na coligada Conquer Holding Educacional S.A., em conformidade com o disposto no CPC 18 parágrafo 42, a Companhia revisou em 31 de 
dezembro de 2021, o investimento líquido para identificar possíveis evidências de perdas não recuperáveis (impairment) ou de eventos ou 
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia, baseada em análises qualitativas, não identificou indicativos de perda do valor recuperável durante os 
testes de impairment.
13. FORNECEDORES
A composição desta conta é a seguinte:

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

Fornecedores de materiais e serviços 13.566 10.391 13.587 10.453
Fornecedores editora 1.832 2.407 1.832 2.407
Comissões a pagar 28.573 20.633 28.573 (a) 20.634

43.971 33.431 43.992 33.494
Circulante 42.582 33.431 42.603 33.494
Não circulante 1.389 - 1.389 -

43.971 33.431 43.992 33.494
(a) A expectativa de pagamento das comissões é de até 1 (um) ano. O aumento do saldo, decorre de comissões a pagar a franqueados e 
agentes da Wiser Sales Platform (WSP).
14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PROVISÕES TRABALHISTAS

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

Provisões de férias e 13º salário 3.895 2.125 3.917 2.204
Encargos a recolher 2.601 1.506 2.649 1.616
Ordenados a pagar 2.499 1.245 2.543 1.341
Outras provisões 920 253 922 252

9.915 5.129 10.029 5.415
15. DIREITO DE USO E PASSIVO DE ARRENDAMENTOS
A Companhia registra ativo correspondente aos contratos de direito de uso de áreas operacionais, sendo um contrato para cursos de inglês, 
um para armazenagem de material didático e um referente a utilização para preparação de franqueados.
(a) Ativo – Direito de uso

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

Custo
Saldo inicial 2.537 9.175 2.958 9.286

Adições - novos contratos - - - 404
Baixas - (3.890) - -
Ajustes (694) (694) (28) (28)
Renegociações 151 151 9 1.053

Amortização Acumulada
Amortização do exercício (358) (1.250) (430) (1.568)
Ajustes 160 160 - -
Baixa de amortização por cancelamento de contrato - 1.740 28 28

Direito de uso líquido no final do exercício 1.796 5.392 2.537 9.175
(c) Passivo de arrendamento

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

Saldo inicial 2.740 9.628 3.073 9.458
Adições - novos contratos - - - 404
Baixas - (1.246) (30) (30)
Ajustes (337) (337) - (434)
Renegociações 151 (450) 9 1.493
Pagamentos (558) (1.874) (312) (1.263)
Juros incorridos e provisionados 282 909 268 814
Juros Pagos - - (268) (814)

Saldo final 2.278 6.630 2.740 9.628
Circulante 248 532 302 2.458
Não circulante 2.030 6.098 2.438 7.170

2.278 6.630 2.740 9.628
A maturidade do passivo de arrendamento pode ser demonstrada conforme tabela abaixo:

Controladora Consolidado
Valor descontado Valor nominal Valor descontado Valor nominal

Em 2022 248 557 531 1.428
Em 2023 152 416 515 1.287
Em 2024 190 416 632 1.287
Em 2025 228 416 750 1.287
2026 em diante 1.460 1.840 4.202 5.176

2.278 3.645 6.630 10.465
Os eventos e valores reconhecidos no resultado são:

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

Amortização do direito de uso (358) (1.250) (430) (1.568)
Juros sobre o passivo de arrendamento (283) (910) (268) (814)
Ajustes (197) (197) - -
Despesas de aluguel de máquinas, móveis e outros contratos de baixo 
valor e/ou não recorrentes (115) (161) (584) (647)

(953) (2.518) (1.282) (3.029)
16. PROVISÕES
A Companhia registra a estimativa de valor para o desfecho das causas com risco avaliado como provável pela Administração e seus 
assessores jurídicos:

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

Riscos fiscais (a) 5.183 9.650 5.183 9.650
Riscos cíveis (b) 1.887 1.796 1.887 1.796
Riscos trabalhistas (c) 1.265 1.576 1.265 1.576

8.335 13.022 8.335 13.022

(a) Fiscais: A provisão para riscos fiscais é composta em sua maioria por autuação feita pela Receita Federal do Brasil, referentes PER/
DCOMP não homologadas. Em 2021, por conta do julgamento de inconstitucionalidade da cobrança de ISS CPOM no âmbito municipal, 
a Companhia baixou de suas contingências fiscais o valor de R$ 4.423.
(b) Cíveis: Os processos cíveis relacionam-se em sua maioria a reclamações formalizadas por alunos e ex-alunos, junto aos órgãos de 
defesa do consumidor e não existe nenhum processo individualmente com valor representativo.
(c) Trabalhistas: Os processos trabalhistas relacionam-se, entre outras questões, a reclamações formalizadas por funcionários e ex-funcio-
nários da Companhia, os quais buscam reivindicar os mais diversos pleitos indenizatórios, o saldo também é composto por provisões para 
futuros processos que possam vir a ocorrer. Nas datas de encerramento dos balanços não existe nenhum processo individualmente com 
valor representativo.
A movimentação dessas provisões está apresentada a seguir (Controladora e Consolidado):

31/12/2021
Saldo inicial Adições Pagamentos Baixas Atualização monetária Saldo final

Riscos fiscais 9.650 - - (4.519) 52 5.183
Riscos cíveis 1.796 641 (633) (27) 110 1.887
Riscos trabalhistas 1.576 200 (554) (10) 53 1.265
     13.022 841 (1.187) (4.556) 215 8.335

31/12/2020
Saldo inicial Adições Pagamentos Baixas Atualização monetária Saldo final

Riscos fiscais 11.392 - - (1.842) 100 9.650
Riscos cíveis 2.106 493 (297) (753) 247 1.796
Riscos trabalhistas 14.201 1.080 (10.004) (3.814) 113 1.576
    27.699 1.573 (10.301) (6.409) 460 13.022
As causas classificadas com risco possível, não provisionadas, têm as seguintes estimativas de valor:

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

Riscos fiscais 3.788 2.017 3.788 2.017
Riscos cíveis 1.444 1.880 1.445 1.880
Riscos trabalhistas 2.762 2.833 2.762 2.833

7.994 6.730 7.995 6.730
A Companhia tem determinados assuntos tributários e previdenciários com exposição a riscos que vem sendo acompanhados por seus 
advogados. A possibilidade de concretização desses assuntos foi classificada por seus advogados como não sendo perda provável.
17. CONTAS A PAGAR POR AQUISIÇÃO SOCIETÁRIA
A aquisição da controlada Number One, ocorreu em junho de 2017 ao valor total de R$24.000, sendo R$17.000 pago à vista e o saldo 
remanescente a prazo, remunerado a 80% da taxa CDI. Em 31 de dezembro de 2021 havia 1 parcela em aberto (2 parcelas em 2020) no 
valor de R$1.100, com a seguinte composição:

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

Number One Soluçoes Em Liguagem S.A. 1.238 2.477 1.238 2.477
1.238 2.477 1.238 2.477

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

Circulante 1.238 1.279 1.238 1.279
Não circulante - 1.198 - 1.198

1.238 2.477 1.238 2.477
18. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM FRANQUIAS

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

Obrigações contratuais com franquias           14.136         16.010           14.136         16.010 
         14.136        16.010          14.136        16.010 

Os valores são decorrentes da recompra dos estoques mantidos pelas franquias. Para os próximos períodos, a Companhia pretende deixar 
de utilizar materiais didáticos impressos, adotando materiais didáticos de forma digital.
19. IMPOSTOS DIFERIDOS
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do imposto de renda, a base negativa de 
contribuição social e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores 
contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação dos tributos diferidos, são 
de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social.

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

 Prejuízo Fiscal 457.863 457.863 457.863 457.863
 Ágio fiscal (i) 166.999 258.089 166.999 258.089
 PECLD material didático, royalties e comissão 97.258 78.766 97.258 78.766
 Provisão comissão de vendas WOL 27.279 20.126 27.279 20.126
 Obrigações com franqueados 14.136 - 14.136 -
 Provisões para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis 7.651 12.338 7.651 12.338
 Ajuste a valor presente 520 539 520 539
 Outros 18.230 9.125 18.230 9.125
 Base de cálculo 789.936 836.847 789.936 836.847
 Alíquota vigente 34% 34% 34% 34%
 Imposto Diferido 268.578 284.528 268.578 284.528
(i) O valor do ágio fiscal é oriundo de aquisição da Companhia pelo Grupo Abril, seguido de incorporação reversa. O ágio contábil desta 
aquisição foi baixado e o fiscal está sendo amortizado em 10 anos. A dedutibilidade do ágio foi avaliada pela Administração da Companhia 
apoiada em seus assessores legais de acordo com o IFRIC 23.
Com base na avaliação da administração realizada para o exercício de 2021, inclusive considerando o atual cenário de pandemia pelo 
COVID-19, não foram identificados fatores internos ou externos que demonstrasse que os impostos diferidos registrados poderiam estar 
registrados por valor não recuperável.
(a) Reconciliação de alíquota - corrente e diferido
A seguir a reconciliação do imposto sobre o lucro conforme alíquota efetiva e conforme reportado na demonstração do resultado:

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

Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 50.786 43.051 51.002 46.200
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação (34%) (17.267) (14.637) (17.267) (14.637)
Despesas indedutíveis e outros adições (2.432) (6.952) (2.432) (6.952)
Efeitos provenientes do regime de lucro presumido - - (421) (1.866)
Adições temporárias 46.246 34.747 46.246 34.747
Apropriação de ágio fiscal (30.971) (30.971) (30.971) (30.971)
Outros efeitos fiscais (11.735) - (11.735) -
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício (16.158) (17.813) (16.579) (19.679)
Corrente (208) (6.043) (629) (7.909)
Diferido (15.950) (11.770) (15.950) (11.770)
Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício (16.158) (17.813) (16.579) (16.679)
 (b) Movimentação líquida da conta de impostos diferidos
Em 31/12/2021:

 Controladora 
e Consolidado          
Ajuste a valor 

presente
Provi-
sões

Ágio 
fiscal

Prejuízo 
fiscal Outros Total

Saldo no início do exercício 2021 183 37.818 87.750 155.674 3.103 284.528
Amortização do ágio - - (30.971) 162 - (30.809)
Adições a provisões para perda de cliente, líquida de reversões - - - - 2.934 2.934
Reversões de ajuste a valor presente, líquidas (7) - - - - (7)
Reversões de provisões para litígios - (1.594) - - - (1.594)
Obrigações com franqueados - 4.806 - - - 4.806
Provisão estimada PECLD - 6.288 - - - 6.288
Provisão comissão de vendas WOL - 2.432 - - - 2.432
Saldo final em 31/12/2021 176 49.750 56.779 155.836 6.037 268.578
Em 31/12/2020: 

 Controladora 
e Consolidado          
Ajuste a valor 

presente
Provi-
sões

Ágio 
fiscal

Prejuízo 
fiscal Outros Total

Saldo no início do exercício 2020 383 21.279 118.721 153.564 2.352 296.298
Amortização do ágio - - (30.972) - - (30.972)
Prejuízo fiscal do período - - - 2.109 - 2.109
Adições a provisões para perda de cliente, líquida de reversões - 7.005 - - - 7.005
Adições de outras provisões indedutíveis, líquida de reversões - 235 - - 106 341
Reversões de ajuste a valor presente, líquidas (199) - - - - (199)
Reversões de provisões para litígios - (4.990) - - - (4.990)
Obrigações com Franqueados - - - - - -
Provisão estimada PECLD - MS - 8.092 - - - 8.092
Provisão comissão de vendas WOL - 6.843 - - - 6.843
Saldo final em 31/12/2020 184 38.464 87.749 155.673 2.458 284.528
(e) Estimativa de prazo para realização dos impostos diferidos

 Controladora e Consolidado 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 até 2030 Total

Ágio fiscal 30.971 25.807 - - - - 56.780
Prejuízo fiscal - - 16.164 28.692 35.925 74.893 155.674
Outros ativos diferidos (36.912) 9.197 7.509 8.072 (9.462) 93.867 55.126
Total (5.941) 35.004 23.673 20.620 26.463 168.759 268.578

20. PARTES RELACIONADAS
(a) Saldos
O Grupo é controlado pela Wiser Educação S.A., que detém 100% do capital social da Central de Franquias GWUP Ltda, 50,1% do capital social da Central de Produções Corp Ltda e 19,51% da Conquer Holding Educacional S.A.

Controladora
Ativo Passivo 31/12/2021 31/12/2020

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 Receita Custo Despesa Receita Custo Despesa
Empréstimos, mútuos, arrendamentos e vendas/compras

T-BDH 294 - 60 23 - - 546 - - 214
Dividendos Conquer 263 - - - - - - - - -
Contas a receber - Acionistas 4.168 3.723 - - 445 - - - - -
WW Holding (c) - 20.596 6 69 1.222 668 - - 75 -
IGV - - 236 500 - - - - 476 -
Anderson Cavalcante - - 4 - - 12 - - - -
Royalties On Line - - - - - - - - - 1.201
Central de Produções Corp Ltda 1.067 137 - - - - - - - -
Total 5.792 24.455 305 592 1.667 679 546 - 551 1.415
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Consolidado
Ativo Passivo 31/12/2021 31/12/2020

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 Receita Custo Despesa Receita Custo Despesa
Empréstimos, mútuos, arrendamentos e vendas/compras

T-BDH 294 - 60 23 - - 546 - - 214
Dividendos Conquer 263 - - - - - - - - -
Contas a receber - Acionistas 4.168 3.723 - - 445 - - - - -
WW Holding (c) - 20.596 6 69 1.222 668 - - 75 -
IGV - - 236 500 - - - - 476 -
Anderson Cavalcante - - 4 - - 12 - - - -
Royalties On Line - - - - - - - - - 1.201

4.725 24.318 305 592 1.667 679 546 - 551 1.415

27. RESULTADO FINANCEIRO
Controladora Consolidado

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeiras

Receita de aplicação financeira, líquida 4.492 3.017 4.492 3.163
Juros recebidos e/ou auferidos 2.818 2.287 3.245 2.826
Ajuste ao valor presente da receita 831 1.233 831 1.233
Descontos obtidos 311 403 613 938
Outras receitas financeiras 13 35 18 89

8.465 6.975 9.199 8.249
Despesas financeiras

Corretagem de cartões (10.821) (5.519) (10.821) (5.588)
Custos com antecipação de recebíveis (524) (4.358) (524) (4.358)
Descontos concedidos (753) (1.530) (1.046) (2.761)
Ajuste ao valor presente dos arrendamentos (291) (268) (918) (808)
Variações monetárias (266) (367) (266) (382)
Tarifas bancárias (204) (248) (213) (288)
Juros pagos e/ou incorridos (87) (216) (89) (232)
Outras despesas financeiras (785) (649) (786) (739)

(13.731) (13.155) (14.663) (15.156)
Resultado financeiro líquido (5.266) (6.180) (5.464) (6.907)
28. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO
A Administração considera os seguintes segmentos:
Operações de franqueamento das marcas Wise Up e Number One (“Franchising”) e operações de serviços digitais e de edição de livros das 
marcas Meu Sucesso, Wise Up Online, Power House Plus e Buzz (“Edtech”).
Administração monitora separadamente os resultados operacionais de suas unidades de negócios com o objetivo de tomar decisões a 
respeito da alocação de recursos e avaliação de desempenho. O desempenho do segmento é avaliado com base no resultado operacional e 
é mensurado de forma consistente com o resultado operacional das demonstrações financeiras.
Os segmentos operacionais são divulgados de maneira consistente com o relatório interno fornecido ao principal tomador de decisões 
operacionais, identificado como o Diretor-Presidente e aos diretores da Companhia.
O Diretor-presidente e seus diretores avaliam o desempenho operacional por meio da revisão de resultados e de outras informações 
relacionadas aos segmentos Franchising e Edtech.
A Companhia considera que não é relevante divulgar informações de vendas por categoria de produto, uma vez que produtos similares são 
comercializados seguindo estratégias diferentes em cada um dos negócios, além de haver controles gerenciais diferentes dos segmentos. 
Dessa maneira, consideramos impraticável qualquer agregação de produtos para divulgação. A Companhia calcula os resultados e o lucro 
operacional de cada segmento utilizando as práticas contábeis adotadas no Brasil e as IFRSs. Frequentemente, a Companhia revisa o 
cálculo do lucro operacional de cada segmento, incluindo quaisquer alocações de despesas indiretas corporativas, conforme estabelecido 
pelas informações regularmente revisadas pelo principal tomador de decisões operacionais.
As informações dos segmentos da Companhia nos anos de 2021 e 2020 estão incluídas nos quadros a seguir:

2021 2020
 Franchi-

sing Edtech Corpo-
rativo

Consoli-
dado

Fran-
chising Edtech Corpo-

rativo
Consoli-

dado
Receita operacional líquida 19.076 276.835 - 295.911 47.344 215.467 - 262.811

Custos operacionais (21.249) (12.959) - (34.208) (12.211) (14.324) - (26.535)
Lucro bruto (2.173) 263.876 - 261.703 35.133 201.143 - 236.276

Despesas com vendas (3.763) (113.958) - (117.721) (27.482) (87.937) - (115.419)
Despesas gerais e administrativas (11.625) (37.214) (37.921) (86.760) (19.858) (18.715) (14.199) (52.772)
Outras receitas (despesas) 

operacionais (5.285) (499) 3.985 (1.799) (13.468) (1.230) (280) (14.978)
Despesas operacionais (20.673) (151.671) (33.936) (206.280) (60.808) (107.882) (14.479) (183.169)
Lucro operacional (22.846) 112.205 (33.936) 55.423 (25.675) 93.261 (14.479) 53.107

Equivalência Patrimonial - - 1.043 1.043 - - - -
Resultado financeiro, líquido (4.018) (7.053) 5.607 (5.464) (1.593) (7.678) 2.364 (6.907)

Lucro antes dos impostos (26.864) 105.152 (27.286) 51.002 (27.268) 85.583 (12.115) 46.200
Imposto de renda e contribuição 

social corrente (410) (219) - (629) (1.262) (6.647) - (7.909)
Imposto de renda e contribuição 

social diferido - - (15.950) (15.950) - - (11.770) (11.770)
(=) Lucro líquido do período (27.274) 104.933 (43.236) 34.423 (28.530) 78.936 (23.885) 26.521
29. EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 03 de janeiro de 2022, a Companhia formalizou contrato de compra e venda de ações e outras avenças para a aquisição de participação 
societária da empresa Jubilut Educação Ltda. (AprovaTotal). Adicionalmente,  em 01 de abril de 2022 a Companhia  formalizou outro  
contrato de compra e venda de ações e outras avenças para a aquisição de participação societária da empresa Grupo Eu Educação Cursos 
Digitais Ltda (Eu Militar). O valor envolvido nas transações foi de R$ 18.942.
Em ambas as aquisições, com base no percentual da participação adquirida pela Companhia e ainda havendo fatores de influência da 
Companhia nas investidas como: (a) indicação de um diretor financeiro para composição do quadro da investida, (b) influência sobre as 
decisões societárias das investidas, (c) poder de veto sobre as decisões tomadas nas investidas e (d) auxílio e direcionamento técnico das 
atividades comerciais das investidas (direcionamento e apoio na comercialização dos produtos de Edtech), os investimentos realizados  nas 
investidas possuem  influência significativa da Companhia, porém a Companhia não detém os seus controles, sendo estes investimentos 
tratados contabilmente conforme determinado pela normativa vigente e com as respectivas mutações de saldos ao longo dos períodos 
registradas pelo método da equivalência patrimonial.

(b) Remuneração da Administração
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ao pessoal-chave da administração refere-se 
exclusivamente a benefícios de curto prazo e somou R$12.634 no ano de 2021 (R$ 6.391 no ano de 2020).
(c) Mútuo
Em 15 de outubro de 2021, WW Holding S.A. realizou a quitação do mútuo existente com a Companhia.
21. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital social
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, o capital social da Companhia era de R$537.489 dividido em 461.923 mil ações, sendo todas 
ordinárias.
(b) Reserva de capital
Em 30 de   setembro de 2020, a Companhia adquiriu a participação remanescente de sua controlada Buzz Editora Ltda. Por essa parti-
cipação, a Companhia emitiu 8.837,5 mil ações ordinárias aumentando o seu capital social em R$12.130, destinadas ao seu único sócio 
nesta empresa.
Nesta transação, a Companhia reconheceu diretamente no patrimônio líquido o valor de R$8.650, que se refere a diferença entre o valor 
pelo qual foi ajustada a participação de não controladores e o valor justo da contrapartida paga, conforme requer o pronunciamento contá-
bil CPC 36 (R3) “Demonstrações Consolidadas” em seu parágrafo B96.
(c) Reserva legal
De acordo com o estatuto social da Companhia foi constituída reserva legal de 5% sobre o lucro do exercício. O valor constituído em 31 de 
dezembro de 2021 foi de R$ 1.731, valor este que não excedeu 20% do valor do capital social da Companhia.
(d) Dividendos propostos
Foi destinado para distribuição de dividendos o valor de R$ 8.225 (2020 – R$ 1.998) referente aos dividendos mínimos obrigatórios 
conforme Estatuto Social, detalhado no quadro abaixo:

2021 2020
Prejuízo acumulado - (16.824)
Lucro atribuível aos acionistas controladores 34.628 25.238
Reserva legal 1.731 421
Base de cálculo dos dividendos 32.896 7.993
Dividendos obrigatórios distribuídos 8.225 1.998
Porcentagem do dividendo mínimo obrigatório sobre o lucro líquido do exercício 25% 25%
(e) Lucro básico e diluído por ação
O lucro básico e diluído por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média 
ponderada de ações emitidas durante o período.

Controladora
31/12/2021  31/12/2020

Lucro básico e diluído por ação
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia - R$ mil 34.628 25.238
Quantidade média ponderada de ações ordinárias (mil) 461.923 461.923

R$0,07 R$0,05
Não há outros instrumentos conversíveis em ações. Por essa razão o lucro básico e diluído por ação é o mesmo.
22. RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
As receitas da Companhia são oriundas de operações com pessoas físicas e jurídicas, são classificadas em vendas de materiais didáticos, 
operações com franquias, royalties e outros serviços e estão compostas conforme abaixo:

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

Receita de materiais didáticos e conteúdo 265.753 223.077 265.753 236.028
Receita com mensalidades e matrículas 54.284 40.782 55.478 47.773
Receita de royalties 2.267 6.437 2.267 6.437
Outras Receitas (Despesas) operacionais 8.416 3.340 9.269 3.380
(-) Devoluções e abatimentos (28.945) (23.093) (28.945) (23.686)
(-) Tributos sobre receita bruta (7.818) (6.570) (7.911) (7.121)
Receita operacional líquida 293.957 243.973 295.911 262.811

23. CUSTOS OPERACIONAIS
Controladora Consolidado

31/12/2021  31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Amortização do ativo intangível (16.527) (11.313) (17.556) (12.454)
Serviços técnicos especializados (7.928) (1.672) (8.306) (5.250)
Custo das mercadorias vendidas (8.074) (5.351) (8.074) (8.646)
Outros Custos (273) (185) (272) (185)

(32.802) (18.521) (34.208) (26.535)

24. DESPESAS COM VENDAS
A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas baseada na sua função. As informações 
sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:

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

Provisões para perdas no contas a receber (53.518) (39.404) (53.518) (40.176)
Comissões (45.954) (49.885) (45.954) (49.885)
Marketing (15.896) (24.028) (15.896) (24.447)
Fretes (1.507) (538) (1.507) (538)
Outros (846) (372) (846) (373)

(117.721) (114.227) (117.721) (115.419)

25. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
A Companhia apresentou a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas baseada na sua função. As informações 
sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na demonstração do resultado são apresentadas a seguir:

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

Despesa com pessoal (50.440) (26.643) (52.267) (30.831)
Serviços de terceiros (27.945) (15.351) (28.036) (15.809)
Despesas com comunicações (1.491) (834) (1.584) (925)
Manutenção, reparos e outros (1.309) (1.333) (1.417) (1.604)
Perdas (770) (1.188) (1.386) (2.722)
Depreciação (771) (2.628) (932) (1.346)
Tributos e taxas (529) (820) (715) (1.052)
Viagens e representações (165) (338) (165) (371)
Aluguéis (116) (584) (162) (647)
Recuperação de contas a receber e outros 8 2.450 8 2.450
Outras receitas (despesas) (104) 86 (104) 85

(83.632) (47.184) (86.760) (52.772)

A Companhia passou por uma reestruturação interna no ano de 2020, seguida de um aumento significativo em seu quadro de funcionários, 
passando de 612 em 31/12/2020 para 926 em 31/12/2021.
26. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

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

Indenizações/multas fiscais (1.155) (11.979) (1.155) (11.979)
Despesas com franquias (806) (708) (806) (708)
Baixas Contingências 4.739 15.137 4.739 15.137
Outras (4.553) (16.852) (4.577) (17.428)

(1.775) (14.402) (1.799) (14.978)
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ADMINISTRADORA SCHMIDT S/A
CNPJ de n.º 75.806.000/0001-82

Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os 
senhores acionistas da Companhia ADMINISTRADORA SCHMIDT 
S/A, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira 
convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 09:00 horas, 
na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro 
Itaqui, no Município de Campo largo/PR; e, em segunda convocação, 
no dia 15 de agosto de 2022, às 09:00 horas, na sede da Companhia 
localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaqui, no Município de 
Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; 
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 
c) Outros assuntos de interesse da Companhia. 
 

Campo Largo, 25 de julho de 2022.
Artur Kurt Kramer
Diretor Presidente

MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ de n.º 14.444.927/0001-25

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores 
acionistas da Companhia MAUÁ ADMINISTRADORA DE BENS S/A, 
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira 
convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 11:00 horas, 
na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro 
Itaqui, no Município de Campo largo/PR; e, em segunda convocação, 
no dia 15 de agosto de 2022, às 11:00 horas, na sede da Companhia 
localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaqui, no Município de 
Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; 
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 
c) Outros assuntos de interesse da Companhia.  
 

Campo Largo, 25 de julho de 2022.
Artur Kurt Kramer
Diretor Presidente

POMERANIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PORCELANAS S/A
CNPJ de n.º 15.057.080/0001-99

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os 
senhores acionistas da Companhia POMERANIA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PORCELANAS S/A, para reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária, em primeira convocação, a realizar-se no dia 10 
de agosto de 2022, às 11:30 horas, na sede da Companhia localizada 
na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaqui, no Município de Campo largo/
PR; e, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 11:30 
horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, 
Bairro Itaqui, no Município de Campo Largo/PR, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 
a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; 
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 
c) Outros assuntos de interesse da Companhia.  

 Campo Largo, 25 de julho de 2022.
Artur Kurt Kramer
Diretor Presidente

PONDEROSA – ADMINISTRAÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
CNPJ de n.º 75.028.308/0001-44

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os 
senhores acionistas da Companhia PONDEROSA – ADMINISTRAÇÃO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, em primeira convocação, a realizar-se no dia 10 de 
agosto de 2022, às 09:30 horas, na sede da Companhia localizada na 
Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaqui, no Município de Campo largo/
PR; e, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2022, às 09:30 
horas, na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, 
Bairro Itaqui, no Município de Campo Largo/PR, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: 
a) Eleição de Membros do Conselho de Administração; 
b) Eleição de Membros do Conselho Fiscal; 
c) Autorização específica para a Diretoria da Companhia readequar o 
quadro de sócios da empresa Schmidt Ind. Com. Imp. Exp. Ltda., á 
vista do permissivo contido no art. 1.052 do Código Civil, promovendo a 
competente alteração do respectivo contrato social; 
d) outros assuntos de interesse da Companhia. 

 Campo Largo, 25 de julho de 2022.
Artur Kurt Kramer
Diretor Presidente

PORCELANA SCHMIDT S/A
CNPJ de n.º 85.459.691/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores 
acionistas da Companhia PORCELANA SCHMIDT S/A, para reunirem-
se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira convocação, a 
realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede da 
Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaqui, no 
Município de Campo largo/PR; e, em segunda convocação, no dia 15 de 
agosto de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia localizada na 
Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaqui, no Município de Campo Largo/PR, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Alteração do artigo 9ª do Estatuto Social da Companhia; 
b) Eleição de Membros do Conselho de Administração; 
c) Eleição de Membro do Conselho Fiscal; 
d) Autorização específica para a Diretoria da Companhia readequar o 
quadro de sócios das empresas Ceramina Ind. Cerâmica e Mineração 
Ltda. e Reflorita Ref. Itaqui Ltda., á vista do permissivo contido no 
art.1.052 do Código Civil, promovendo a competente alteração dos 
respectivos contratos sociais; 
e) Autorização específica para a Diretoria da Companhia, á vista da 
oportunidade e conveniência, incorporar subsidiárias integrais, a fim de 
reduzir custos e maximizar o resultado operacional; 
f) outros assuntos de interesse da Companhia. 

Campo Largo, 25 de julho de 2022.
Artur Kurt Kramer
Diretor Presidente

TBW ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ de n.º 14.215.907/0001-82

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os senhores 
acionistas da Companhia TBW ADMINISTRADORA DE BENS S/A, 
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira 
convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 12:00 horas, 
na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro 
Itaqui, no Município de Campo largo/PR; e, em segunda convocação, 
no dia 15 de agosto de 2022, às 12:00 horas, na sede da Companhia 
localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaqui, no Município de 
Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; 
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 
c) Outros assuntos de interesse da Companhia.  

 Campo Largo, 25 de julho de 2022.
Artur Kurt Kramer
Diretor Presidente

CL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
CNPJ de n.º 14.215.861/0001-00

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Nos termos do art. 123 da Lei n. 6.404/76, ficam convidados os 
senhores acionistas da Companhia CL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, 
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, em primeira 
convocação, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2022, às 10:30 horas, 
na sede da Companhia localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro 
Itaqui, no Município de Campo largo/PR; e, em segunda convocação, 
no dia 15 de agosto de 2022, às 10:30 horas, na sede da Companhia 
localizada na Avenida Porcelana, 621, Bairro Itaqui, no Município de 
Campo Largo/PR, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
a) Eleição dos Membros do Conselho de Administração; 
b) Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; 
c) Outros assuntos de interesse da Companhia. 
 

Campo Largo, 25 de julho de 2022.
Artur Kurt Kramer
Diretor Presidente

CNPJ 24.324.661/0001-30
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (Em milhares de reais)

JGD Administração de Bens Imóveis S.A.JGD Administração de Bens Imóveis S.A.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Em milhares de reais)

1 Contexto operacional
A Companhia JGD Administração de Bens Imóveis S/A. é uma sociedade anônima de capital fechado, funda-
da em 17 de fevereiro de 2016, como JGD Participações, onde em 14/11/2019, houve uma cisão parcial da 
Companhia, alterando sua denominação social para JGD Administração de Bens Imóveis S.A.. Sua sede está 
situada na Avenida Santos Dumont n°1111, bairro Jardim Santa Fé, na Cidade Colombo, Estado do Paraná. 
Possui como objeto social as atividades de holdings de instituições não fi nanceiras.
2  Base de preparação
a. Declaração de conformidade
As demonstrações fi nanceiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil (BR GAAP), as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
b. Base de Mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra 
forma.
c. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as normas CPC exige que a Administração da 
Companhia faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valo-
res reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis 
são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.
d. Moeda Funcional e de Apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Empresa. Todas as 
informações fi nanceiras apresentadasem Real foram arredondadas para a unidade de milhar mais próxima, 
exceto quando indicado de outra forma.
3 Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exer-
cícios apresentados nessas demonstrações fi nanceiras, exceto nos casos indicados em contrário.
a. Imobilizado
(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação 
acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos 
pela própria Companhia inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos diretamente 
atribuíveis para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da 
forma pretendida pela Administração, os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos 
estão localizados e custos de empréstimos sobre ativos qualifi cáveis.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens separados 
(componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos 
líquidos advindos da alienação e o valor contábil do item), são reconhecidos em outras receitas/despesas 
operacionais no resultado do exercício.
(ii) Custos subsequentes
 Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros associados 
com os gastos serão auferidos pela Empresa. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos 
no resultado quando incorridos.
(iii) Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do 
custo reduzido do valor residual estimado para o bem.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas 
de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto refl ete o padrão de consumo 
de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercí-
cio fi nanceiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

b. Receita operacional
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contra-
prestação recebida ou a receber, deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/
ou bonifi cações concedidos ao comprador e outras deduções similares. O resultado operacional é apurado em 
conformidade com o regime de competência dos exercícios.
A receita operacional é reconhecida quando (i) os riscos e benefícios mais signifi cativos inerentes a propriedade 
dos bens foram transferidos para o comprador; (ii) for provável que os benefícios econômicos fi nanceiros fl uirão 
para a Companhia; (iii) os custos associados e a possível devolução de mercadorias puderem ser estimados de 
maneira confi ável; (iv) não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos em grau normalmente associado à 
propriedade nem controle efetivo sobre tais mercadorias; (v) o valor da receita operacional possa ser mensurado 
de maneira confi ável.
c. Receitas e despesas fi nanceiras
As receitas fi nanceiras abrangem, principalmente, ganho com rendimentos com aplicações fi nanceiras e variação 
cambial ativa.
As despesas fi nanceiras abrangem, principalmente, juros incidentes sobre mútuos e variação cambial passiva.
d. Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alí-
quotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de 
renda e 9 % sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação 
de prejuízos fi scais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos correntes e diferidos. O imposto 
corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação 
de negócios, ou a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, 
com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das de-
monstrações fi nanceiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O imposto 
corrente também inclui qualquer imposto a pagar decorrente da declaração de dividendos.
4 Patrimônio líquido
(i) Capital social
Em 31 de dezembro de 2021, o capital social integralizado é representado por 61.026 ações ordinárias, sem 
valor nominal, totalizando R$ 61.026,00 (sessenta e um mil e vinte e seis reais), conforme demonstrado a seguir:
Quotistas Participação Quantidade de ações subscritas
Hauxx Administração de Bens Imóveis Ltda 33,33% 20.342
Amrit Administração de Bens Imóveis Ltda 33,33% 20.342
Sattva Participações Eireli 33,33% 20.342

100% 61.026
(ii) Reservas de lucros e distribuição de dividendos Reserva legal e retenção de lucros
O estatuto social da Sociedade prevê que o lucro líquido do período, após a destinação da reserva legal, na 
forma da lei, poderá ser destinado à reserva para riscos cíveis, trabalhistas e fi scais, retenção de lucros prevista 
em orçamento de capital a ser aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas ou reserva de lucros a realizar, 
observado o artigo 198 da Lei nº 6.404/76.
Distribuição de dividendos 
O estatuto social da Sociedade prevê a distribuição de, no mínimo, um dividendo obrigatório de 25% do lucro 
líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
5 Gerenciamento dos riscos fi nanceiros
Visão geral
A Companhia possui exposição aos seguintes riscos resultantes de instrumentos fi nanceiros:
• Risco de crédito;
• Risco de liquidez; 
• Risco de mercado; e
• Risco de moeda.
Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a contraparte de um instrumento fi nanceiro não conseguir cumprir com suas obriga-
ções contratuais, que podem surgir principalmente junto aos recebíveis de clientes. As políticas de crédito fi xadas 
pela Administração visam minimizar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus clientes. Este 
objetivo é alcançado pela Administração por meio da seleção criteriosa da carteira de clientes que considera a 
capacidade de pagamento (análise de crédito).
Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia possa eventualmente encontrar difi culdades em cumprir com as 
obrigações associadas com seus passivos fi nanceiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro 
ativo fi nanceiro. A abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que 
sempre se tenha liquidez sufi ciente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação da Companhia.
Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que oscilações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros 
e preços das mercadorias comercializadas e serviços prestados pela Companhia, têm nos ganhos da Companhia 
ou no valor de suas participações em instrumentos fi nanceiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado 
é administrar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo 
tempo otimizar o retorno. Para mitigar esses riscos, a Companhia monitora permanentemente os mercados locais, 
buscando antecipar-se aos movimentos de preços.
Risco de moeda
A Companhia e sua controlada estão expostas a risco cambial na medida em que há um descasamento entre as 
moedas nas quais as vendas e compras são expressas e respectivas moedas funcionais da Companhia. A moeda 
funcional da Companhia é o Real (R$).  

* * *
Marcelo Geraldi Fernando Geraldi Carlos Eduardo Fossatti
Diretor Presidente Vice-Presidente Contador - CRC: PR 049974/O-4

Ativo 2021 2020 

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  15  6 
Contas a receber de clientes  -  - 
Estoques  -  - 
Impostos a recuperar  -  - 
Dividendos a Receber  997  - 
Outras contas a receber  250  73 

 1.262  79 

Não circulante
Depósito conta vinculada  -  - 
Contas a receber de terceiros  -  - 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  -  - 
Investimentos  5.359  4.258 
Imobilizado  -  - 
Intangível  -  - 

 5.359  4.258 

 6.621  4.337 

Passivo Nota 2021 2020 

Circulante
Fornecedores  -  - 
Empréstimos e fi nanciamentos  -  - 
Impostos e contribuições a recolher  -  - 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias  -  - 
Adiantamentos de clientes  -  - 
Obrigação por aquisição de investimento  -  - 
Dividendos a distribuir  -  - 
Outras contas a pagar  -  - 

Não circulante
Obrigação por aquisição de investimento  -  - 
Mútuos com partes relacionadas  -  - 
Provisões para contingências  -  - 
Direito de uso  -  - 
Outras contas a pagar  353  1.004 

 353  1.004 
Participações de não controladores  -  - 
Patrimônio líquido

Capital social 4(i)  61  61 
Reserva de lucros 4(ii)  324  324 
Lucros acumulados  5.883  2.948 

 6.269  3.333 
 6.621  4.337 

2021 2020 
Receita operacional líquida  -  - 
Custo dos produtos vendidos  -  - 
Lucro bruto  -  - 
(Despesas) receitas operacionais

Administrativas e gerais  (0)  - 
Outras despesas operacionais  -  - 
Outras receitas operacionais  -  - 

Resultado antes das despesas fi nanceiras liquidas, equivalência 
patrimonial e impostos  (0)  - 
Receitas fi nanceiras  0  - 
Despesas fi nanceiras  (1)  (1)

Despesas fi nanceiras, líquidas  (1)  (1)

Resultado de equivalência patrimonial  723  15 

Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social  721  14 
Imposto de renda e contribuição social correntes  -  - 

Lucro líquido do exercício  721  14 
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