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Relatório da Administração: Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as DFs e Notas Explicativas relativas aos exercícios findos em 31/12/21 e 2020. Ficamos à inteira disposição dos Srs. para 
quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. A íntegra das DFs está disponível no site do Monitor Mercantil: https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br/  RJ, 28/04/2022.A Administração.

Balanços patrimoniais Em 31/12/21 e 2020 (Em MR$) 2021 2020
Ativo 263.748 217.690
Ativo circulante 166.358 138.614
Caixa e equivalentes de caixa 21.902 13.627
TVM 32.824 35.167
Contas a receber 30.576 24.240
Direitos de exibição 80.873 64.994
Outros 183 586
Ativo não circulante 97.390  79.076 
Direitos de exibição 87.514  67.305 
Depósitos judiciais 171  171 
IR e C.S. diferidos 1.579  1.880 
Imobilizado 4.909  5.628 
Intangível 3.217  4.092 
Passivo e patrimônio líquido 263.748 217.690
Passivo circulante 83.918  86.269 
Contas a pagar 72.934  71.310 
Dividendos e juros sobre capital próprio 2.640  5.540 
Adiantamento de clientes 52  807 
IR e C.S. 2.553  3.562 
Obrigações tributárias 2.499  2.454 
Outros 3.240  2.596 
Passivo não circulante 29.707  15.598 
Contas a pagar a partes relacionadas 29.304  15.223 
Provisão para contingências 340  369 
Outros 63  6 
Patrimônio líquido 150.123  115.823 
Capital social 8.685  8.685 
Reserva de capital 8.856  8.856 
Reservas de lucros 1.754  1.754 
Reserva estatutária 75.928  53.726 
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório 54.900  42.802 

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 
(Em MR$) 2021 2020

Receita líquida de vendas e serviços 248.690 230.141
Custo das vendas e dos serviços (101.749)  (98.096)
Lucro bruto 146.941  132.045 
Despesas operacionais
Despesas com vendas (38.389)  (31.776)
Despesas gerais e administrativas (16.919)  (14.155)
Outras receitas (despesas) operacionais 36  (108)
Resultado na venda de imobilizado 10  - 
Lucro antes das receitas e despesas financeiras 91.679 86.006
Despesas financeiras (6.289)  (18.824)
Receitas financeiras 2.775  1.621
Lucro antes do IR e da C.S. 88.165  68.803 
IR e C.S. (28.536)  (22.443)
Lucro líquido do exercício 59.629  46.360 

Demonstrações dos resultados abrangentes 
Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$) 2021 2020

Lucro líquido do exercício 59.629 46.360
 Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total do exercício 59.629 46.360

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

 
Capital 
social

Reserva de capital Reservas de lucros Lucros 
acumula-

dos

Dividendos adicio-
nais propostos ao 
mínimo obrigatório Total

Ágio na emissão 
de ações

Reserva 
legal

Reserva de reten-
ção de lucros

Reserva 
estatutária

Saldos em 31/12/19 8.685 8.856 1.737 17 38.373 - 30.118 87.786
Distribuição de dividendos - - - - - - (14.765) (14.765)
Lucro líquido do exercício - - - - - 46.360 - 46.360
Destinação
Juros sobre capital próprio - - - - - (3.558) - (3.558)
Reserva de lucro - - - - 15.353 - (15.353) -
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - - (42.802) 42.802 -
Saldos em 31/12/20 8.685 8.856 1.737 17 53.726 - 42.802 115.823
Distribuição de dividendos - - - - (20.600) - - (20.600)
Lucro líquido do exercício - - - - - 59.629 - 59.629
Destinação
Juros sobre capital próprio - - - - - (4.729) - (4.729)
Reserva de lucro - - - - 42.802 - (42.802) -
Dividendos adicionais ao mínimo obrigatório - - - - - (54.900) 54.900 -
Saldos em 31/12/21 8.685 8.856 1.737 17 75.928 - 54.900 150.123

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31/12/21 e 2020
(Em MR$) 2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais 33.783 41.370
Lucro antes do IR e da C.S. 88.165 68.803
Ajustes para conciliar o lucro antes do IR e da C.S. ao caixa 
gerado pelas atividades operacionais 88.261 68.808
Depreciação e amortização 1.915 1.627
(Reversão) constituição de provisão de contingências (29) 45
Perda estimada por risco de crédito, líquida (1.800) (1.667)
Ganho na venda de imobilizado (34) -
Custo líquido na baixa do imobilizado 44 -
(Aumento) redução de ativos e aum.(redução) de passivos
Contas a receber (4.536) 1.062
Direitos de exibição (36.088) (20.724)
Outros ativos 403 (102)
Contas a pagar 15.705 15.894
Obrigações e créditos tributários (664) (129)
Outros passivos (56) 308
Caixa gerado pelas atividades operacionais 63.025 65.117
Pagamento de IR e C.S. (29.242) (23.747)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 2.012 (2.805)
Resgate (aplicação) de TVM 2.343 (2.765)
Aquisição de imobilizado (365) (40)
Venda de imobilizado 34 -
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos e JSCP pagos (27.520) (37.425)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa 8.275 1.140
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 13.627 12.487
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 21.902 13.627

Notas explicativas às DFs Em 31/12/21 e 2020: 1. Contexto operacional: A 
NBCUniversal Networks International Brasil Programadora S.A. (“NBCU Brasil” ou 
“Cia.”) é uma parceria entre a Globo Comunicação e Participações S.A. (“Globo”) e 
a USA Brasil Holdings L.L.C., subsidiária da NBC Universal Global Networks Latin 
America, LLC. (“NBC Universal”). A Cia. iniciou suas operações em 10/05/1996 
e sua principal atividade é a programação, produção, aquisição e distribuição de 
filmes, através de seus canais de televisão por assinatura “Universal TV”, “Studio 
Universal” e “Syfy”. Estes canais são distribuídos pelas principais operadoras do 
país, tais como Claro S.A. (“Net”), Sky Serviços de Banda Larga Ltda. (“Sky”), Em-
bratel TVSAT Comunicações S.A. (“Claro TV”), Oi Móvel S.A (“Oi TV”) e Telefônica 
Brasil S.A. (“Vivo TV”). A Cia. tem prazo de duração até 10/05/25, de acordo com 
o seu Estatuto Social. Covid-19: Em 11/03/20, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou o surto de Covid-19 uma pandemia. Como consequência, o Co-
vid-19 impactou significativamente a economia mundial. Com a disseminação do 
vírus da Covid-19, a Cia. se adaptou a uma nova rotina, na qual seus colaboradores 
passaram a trabalhar de forma remota (home office) em conformidade com as reco-

mendações da OMS e as diretrizes do Grupo Globo. As produções internacionais 
das nossas principais séries foram afetadas, acarretando em redução do número 
de episódios e postergações dos lançamentos. Em relação as produções nacionais, 
a Ancine aumentou o prazo de análise dos projetos, o que atrasou a liberação dos 
recursos e, além disso, as gravações foram suspensas. A grade da Cia. não foi 
comprometida, em função da programação de estoque suficiente que garantiu a 
continuidade dos canais. A pandemia do Covid-19 afeta as premissas e a incerteza 
de estimativas associadas à mensuração de ativos e passivos. Ao longo do ano de 
2021, a Cia. estava mais preparada para lidar com desafios persistentes relacio-
nados à COVID-19 em comparação ao ano anterior e aos poucos tem observado 
uma retomada da normalidade de suas operações. Após análise da Administração, 
não foram observados impactos relevantes e/ou necessidade de divulgações adi-
cionais em 31/12/21 e 2020. 2. Base de preparação e apresentação das DFs: A 
autorização para conclusão da preparação destas DFs ocorreu em 26/04/22. As 
presentes DFs são de responsabilidade da Administração e foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as dis-
posições da Lei das S.A. e dos pronunciamentos emitidos pelo CPC. As presentes 
DFs foram preparadas utilizando as práticas contábeis de acordo com os pronun-
ciamentos efetivos para os exercícios iniciados a partir de 1º/01/21. Determinados 
valores comparativos foram reclassificados para se adequar à apresentação do 
ano corrente. 3. Principais práticas contábeis: a) Ativos e passivos, circulantes 
e não circulantes: Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando 

realizáveis ou liquidáveis dentro dos doze meses seguintes após a data do balanço 
ou que sejam mantidos essencialmente com o propósito de serem negociados, 
incluindo transações com partes relacionadas no curso normal dos negócios. Os 
ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus be-
nefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Cia. e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço 
quando a Cia. possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para 
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do 
risco envolvido. b) Direitos de exibição: Os direitos de exibição são ativos intangíveis 
que incluem filmes, seriados e programas de televisão, adquiridos de terceiros e/
ou partes relacionadas. São reconhecidos no ativo circulante e no realizável a LP 
em decorrência de integrarem o ciclo operacional da Cia., ou seja, a segregação 
dos conteúdos é realizada conforme vigência dos contratos de licenciamento. Os 
direitos adquiridos são mensurados ao custo de aquisição, reconhecidos no ativo no 
momento do pagamento ou quando tais direitos tornam-se disponíveis, o que ocorrer 
primeiro. Os custos dos filmes e séries incluem, principalmente, o custo dos direitos 
de filmes e séries de televisão adquiridos de terceiros e/ou partes relacionadas, nos 
termos dos contratos de licenciamento. A amortização dos filmes e séries é linear e 
determinada com base na vigência de cada título. A recuperabilidade dos direitos é 
revisada individualmente por direito, e as perdas, se houver, são reconhecidas no 
resultado, quando há um decréscimo do valor ou quando não há mais expectativa 
de exibição do direito até o final do contrato. c) Imobilizado: É registrado ao custo de 
aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada, à exceção dos 
terrenos, que não são depreciados e/ou perdas por redução ao valor recuperável, 
se for o caso. Gastos com reparos e manutenção que não aumentam a vida útil do 
ativo são reconhecidos como despesa quando incorridos. A depreciação é calcu-
lada pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil-econômica 
estimada dos bens. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando 
nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual 
ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre 
o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na demonstração do 
resultado no exercício em que o ativo for baixado. d) Reconhecimento da receita: A 
NBCU reconhece a receita de acordo com princípios fundamentais considerando 
os seguintes passos: a) identificação do contrato com cliente; b) identificação das 
obrigações de performance contidas no contrato; c) determinação do preço da 
transação; d) alocação do preço da transação às obrigações de performance e; e) 
reconhecimento da receita quando (e à medida que) a Cia. satisfaça a obrigação 
de performance. As receitas de programação e conteúdo (canais lineares e OTT 
Streaming por assinatura mensal) são reconhecidas considerando as obrigações de 
performance satisfeita mensalmente ao longo do tempo da assinatura.” As receitas 
de publicidade são originadas da venda de espaço publicitário, dos canais lineares 
de TV por assinatura e OTT Streaming, de acordo com os formatos de entrega ne-
gociados junto ao cliente (anunciante) e/ou agência de publicidade (intermediador).  
e) Pronunciamentos contábeis novos ou revisados e aplicados pela 1ª vez em 2021: 
Alterações no CPC 06 (R2), CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da 
Taxa de Juros de Referência: Essas alterações não impactaram as DFs da Cia. A 
Cia. pretende usar os expedientes práticos nos períodos futuros se eles se tornarem 
aplicáveis. 4. Capital Social: Em 31/12/21 e 2020, o capital social estava composto 
por 8.208.316 ações ordinárias sem valor nominal.

Diretoria: Marcelo Scalzo - Diretor Geral; Mauricio Gonzalez - Diretor Financeiro; Luiz Fernando Dezonne - Contador - CRC RJ 092.909/O-9

Quinta-feira, 28/04/2022

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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