
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. Colocamo-nos à 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rio de Janeiro, 19/04/2022. A Diretoria. (valores são expressos em milhares de reais).

Balanços Patrimoniais em 31/12 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Ativo 197.384 221.898 130.162 155.223
Ativo circulante 36.722 57.216 67.652 87.952
Caixa e equivalentes de caixa 3.490 14.464 3.639 14.613
Títulos e valores mobiliários - 8.853 - 8.942
Contas a receber 21.805 22.001 21.805 22.372
Estoques 9.241 9.114 36.317 35.361
Tributos a recuperar 326 253 1.673 1.548
Partes relacionadas 5 693 - -
Adiantamentos 1.027 1.196 3.390 4.473
Outros ativos 827 642 828 643

Ativo não circulante 160.662 164.682 62.509 67.271
Depósitos judiciais 39 38 43 123
Investimentos 149.071 151.344 1.421 2.907
Intangível 8.940 10.029 58.335 60.805
Imobilizado 2.612 3.271 2.710 3.436

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Passivo 197.384 221.898 130.162 155.223
Passivo circulante 93.123 118.932 24.941 49.766
Fornecedores 1.252 2.716 4.255 6.048
Financiamentos / Empréstimos 308 12.264 308 12.264
Salários, encargos sociais e trabalhistas 1.095 904 2.470 2.483
Imposto de renda e contribuição social 202 77 543 186
Outros tributos a recolher 450 327 808 593
Direitos autorais a pagar 3.431 3.450 10.333 8.948
Contas a pagar por aquisição de direito de uso - - 1.513 2.341
Dividendos a pagar 2.218 13.823 2.218 13.823
Partes relacionadas 81.865 82.307 - -
Passivo Contratual 1.446 2.281 1.446 2.281
Outros passivos 855 783 1.045 799

Passivo não circulante 6.967 7.822 7.927 10.313
Financiamentos 26 3.323 26 3.323
Contas a pagar por aquisição de investimento - - 598 2.115
Provisão para riscos tributários,
 cíveis e trabalhistas 328 62 747 447
Partes relacionadas 6.613 4.437 6.557 4.428

Patrimônio líquido 97.294 95.144 97.294 95.144
Capital social 27.343 27.343 27.343 27.343
Ações em tesouraria (6.576) (3.010) (6.576) (3.010)
Reserva de lucros 64.830 59.453 64.830 59.453
Reserva de capital 11.697 11.697 11.697 11.697
Ajuste acumulado de conversão - (339) - (339)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)
Reservas de lucros

Reserva Outros
Capital Ações em Reserva Reserva especial resultados Lucros
social tesouraria de capital legal de lucros abrangentes acumulados Total

Em 31/12/2019 27.343 (3.010) 11.697 1.450 48.631 245 - 86.356
Diferenças cambiais sobre investimento no exterior - - - - - (584) - (584)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 11.910 11.910
Destinação do lucro

Reversão dos dividendos mínimos obrigatórios 2019 - - - - 1.035 - - 1.035
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (3.573) (3.573)
Retenção de lucros - - - - 8.337 - (8.337) -

Em 31/12/2020 27.343 (3.010) 11.697 1.450 58.003 (339) - 95.144
Recompra de ações - (3.566) - - - - - (3.566)
Dividendos complementares (9.724) (6.245) (15.969)
Diferenças cambiais sobre - - - - - 339 - 339
Lucro líquido do exercício - - - - - - 30.494 30.494
Destinação do lucro

Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - (9.148) (9.148)
Retenção de lucros - - - - 15.101 - (15.101) -

Em 31/12/2021 27.343 (6.576) 11.697 1.450 63.380 - - 97.294

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12 (Em MR$)
Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido antes do imposto de renda
 e da contribuição social 30.941 11.987 32.396 12.460
Ajustes
Depreciação e amortização 3.917 2.751 5.423 4.516
Baixa/Impairment ativo imobilizado
 e intangível 56 843 65 878
Resultado da equivalência patrimonial (14.174) (249) (3.114) (1.847)
Constituição / (reversão) de provisão
 para créditos de liquidação duvidosa 129 (1.031) 129 (1.031)
Constituição / (reversão) de provisão
 para perdas no estoque (45) (2.328) (3.114) (1.615)
Constituição / (revesão) de provisão
 para contingência 266 17 300 (294)
Correção Monetária sobre aquisição
 de investimento / direito de uso - - - (191)
Juros sobre aquisição de investimento - - (290) -
Diferença cambial sobre investimento
 no exterior 339 - 339 (584)
Juros sobre financiamentos 131 1.108 131 1.108

21.560 13.098 32.265 13.400
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber 66 (1.616) 438 (720)
Estoques (83) 4.971 2.158 12.436
Tributos a Recuperar (72) 178 (125) (590)
Adiantamentos a fornecedores 169 5.209 1.083 4.259
Partes relacionadas 2.422 8.394 2.129 355
Outros ativos (186) (21) (107) (14)
Receita Diferida (835) 2.281 (835) (166)
Fornecedores e direitos autorais a pagar (1.483) 2.017 (408) 2.968
Salários e encargos sociais e trabalhistas 191 (399) (13) (609)
Outros tributos a recolher 123 (122) 215 (73)
Outros passivos 73 (7.789) 246 (5.761)

Caixa proveniente das (aplicado nas)
 operações 21.945 26.201 37.046 25.485
Imposto de renda e contribuição social pagos (323) - (1.546) (764)
Juros pagos (175) (573) (175) (573)

Caixa líquido proveniente das (aplicados
 nas) atividades operacionais 21.447 25.628 35.325 24.148
Fluxos de caixa das atividades
 de investimentos
Contas a pagar por aquisição de direito de uso - - (2.055) (890)
Títulos e valores mobiliários 8.853 (3.716) 8.942 (3.452)
Aquisições de bens do ativo imobilizado (18) (1.127) (18) (1.165)
Aquisições de ativos intangíveis (352) - (2.272) -
Aquisição de controlada, caixa líquido adquirido           - 11 - -
Aumento de capital em investidas - (3.810) - -
Dividendos recebidos 14.592 2.499 4.600 720

Caixa líquido proveniente das (aplicados
 nas) atividades de investimentos 23.075 (6.143) 9.197 (4.786)
Fluxos de caixa das atividades de
 financiamentos
Dividendos pagos (36.722) (36.722)
Recompra de Ações (títulos não negociáveis) (3.566) (3.566)
Captação de financiamento - mercado - 926 - 926
Pagamento de financiamento (principal) (15.208) (6.556) (15.208) (6.556)

Caixa líquido proveniente das (aplicados
 nas) atividades de financiamentos (55.496) (5.630) (55.496) (5.630)
Aumento (redução) líquido de caixa
 e equivalentes de caixa (10.974) 13.855 (10.974) 13.732
No início do exercício 14.464 609 14.613 881
No final do exercício 3.490 14.464 3.639 14.613

Demonstrações do Resultado dos exercícios findos em 31/12 (Em MR$)Notas Explicativas
Informações Gerais: O GEN - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. (“GEN”) 
é uma sociedade anônima de capital fechado com sede no Brasil e matriz domicilia-
da na Travessa do Ouvidor nº 11 no Rio de Janeiro, RJ. O GEN é um dos maiores 
produtores de conteúdos CTP (científicos, técnicos e profissionais), com mais de 
100 anos de experiência no mercado editorial brasileiro. O GEN possui o controle de 
empresas especializadas na produção e comercialização de conteúdos – produtos 
e serviços – educacionais nos segmentos universitários e profissionais, nas áreas 
da saúde, jurídico, concurso, exatas, humanas e sociais aplicadas. Resumo das 
Principais Políticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, em consonância com a Lei das Sociedades por Ações, que compreendem os 
pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Descrição das 
principais práticas contábeis adotadas: A. Caixa e equivalentes de caixa – são consi-
derados os recursos mantidos em caixa e os depósitos bancários; B. Títulos e valores 
mobiliários – são classificados ao valor justo por meio do resultado, sendo, portanto, 
apresentados no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos 
ou perdas reconhecidas nas demonstrações dos resultados. Referida classificação 
se deve, basicamente, ao fato da intenção da Companhia em negociar as aplicações 
financeiras na medida em que houver necessidade de recursos para liquidação de 
suas obrigações. C. Contas a receber – são registradas pelo seu valor nominal de-
duzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A Cia avaliou e não iden-
tificou operações com diferenças significativas, entre o valor nominal e o valor justo 
determinado com base no valor presente dos fluxos futuros de fundos descontados; 
D. Estoques – são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido rea-
lizável deduzido da provisão para obsolescência de estoque. O custo é determinado 
usando-se o método do “custo médio ponderado”; E. Intangíveis – referem-se, subs-
tancialmente, ao ágio sobre aquisição de empresas, a carteira de clientes, marcas, 
acordos de não competição e direitos de publicação identificados nos processos de 
alocação dos preços pagos nas aquisições, custos com a aquisição de patentes, sof-

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receita líquida das vendas 135.978 112.627 136.574 119.018
Custo dos produtos vendidos (87.981) (75.759) (56.445) (55.065)
Lucro bruto 47.997 36.868 80.129 63.953
Despesas com pessoal (14.359) (10.297) (29.776) (31.101)
Despesas com vendas (4.785) (2.955) (6.000) (3.424)
Despesas gerais e administrativas (11.282) (10.596) (14.070) (16.657)
Equivalência patrimonial 14.174 249 3.114 1.847
Outras receitas operacionais, líquidas 158 (8) 344 73
Lucro (prejuízo) operacional 31.903 13.261 33.742 14.690
Despesas financeiras (1.720) (3.044) (2.764) (5.140)
Receitas financeiras 758 1.770 1.418 2.910
Lucro (prejuízo) antes do Imposto
 de renda e da contribuição social 30.941 11.987 32.396 12.460
Imposto de renda e contribuição social (447) (77) (1.902) (550)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 30.494 11.910 30.494 11.910
tware, marcas comerciais, licenças e direitos para comercialização e editoração de 
livros; F. Imobilizado – são demonstrados ao custo histórico de aquisição, líquido de 
depreciação acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, 
se for o caso. A Administração, em seu melhor julgamento, entende que os principais 
ativos não sofreram significativas variações de preço desde a data da aquisição e/ou 
formação e, ainda, que as taxas admitidas para a depreciação representam adequa-
damente o tempo de vida útil-econômica esperada para os bens do ativo; G. Provi-
sões – são reconhecidas quando a Cia tem uma obrigação presente (legal ou não for-
malizada) em consequência de eventos passados; H. Receita – compreende o valor 
justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos. A 
receita é apresentada líquida de impostos, encargos sobre vendas, devoluções, aba-
timentos e descontos e é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios 

de propriedade das mercadorias são transferidos para o comprador;  I. Estimativas 
contábeis – são continuamente avaliadas e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoá-
veis para as circunstâncias; J. Gestão de Risco Financeiro – As atividades da Cia e 
suas controladas as expõem a diversos riscos financeiros. O programa de gestão 
de risco da Cia se concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca 
minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Cia e de suas 
controladas; K. O total de ações emitidas pela Cia. é de 1.059.374 ações, todas ON, 
e sem valor nominal, sendo 1.037.801 ações representativas do capital social de R$ 
27.343 e 21.573 ações mantidas em tesouraria; L. A Diretoria, eleita em 09/05/2019 
com mandato de três anos, tem a seguinte composição: Diretor-Presidente: Mauro 
Koogan Lorch, Diretor - Vice-Presidente: Francisco Bilac Moreira Pinto Filho.

Assinatura
RJ, 19/04/2022. DIRETORIA:

Mauro Koogan Lorch - Diretor-Presidente
Fabio Rodrigues de Souza - Contador - CRC - RJ: 089993/O-0

Quarta-feira, 20/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br
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